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  املؤلف يف سطور
الَّيبعلي حممد حممد الص  

  
 م١٩٦٣/  هـ١٣٨٣ولد يف مدينة بنغازي بليبيا عام  ـ.  

  من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة )) الليسانس(( على درجة اإلجازة العاليةحصلـ
هـ املوافق ١٤١٣/١٤١٤املدينة املنورة بتقدير ممتاز وكان األول على دفعته عام 

  .م١٩٩٢/١٩٩٣
  نال درجة املاجستري من جامعة أم درمان اإلسالمية كلية أصول الدين قسم التفسري وعلوم ـ

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧القرآن عام 

  جامعة أم . نال درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية مبؤلفه فقه التمكني يف القرآن الكرميـ
 .م١٩٩٩درمان اإلسالمية بالسودان عام 

  صدرت له عدة كتبـ: 

 .عقيدة املسلمني يف صفات رب العاملني  ـ١

  . ـ الوسطية يف القرآن الكرمي٢
  )).مي يف الشمال اإلفريقيصفحات من التاريخ اإلسال((سلسلة

  . ـ صفحات من تاريخ ليبيا اإلسالمي والشمال اإلفريقي٣
  . ـ عصر الدولتني األموية والعباسية وظهور فكر اخلوارج٤
  .الرافضية) الفاطمية( ـ الدولة العبيدية ٥
  . ـ فقه التمكني عند دولة املرابطني٦
  . ـ دولة املوحدين٧
  .نهوض وأسباب السقوط ـ الدولة العثمانية عوامل ال٨
  . ـ فاتح القسطنطينية السلطان حممد الفاتح٩

  . ـ فكر اخلوارج والشيعة يف ميزان أهل السنة واجلماعة١٠
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  . ـ احلركة السنوسية يف ليبيا١١
  .ـ اإلمام حممد بن علي السنوسي ومنهجه يف التأسيس) أ ( 
  .ـ حممد املهدي السنوسي، وأمحد الشريف) ب ( 
  .س السنوسي، وعمر خمتارـ إدري) ج ( 

  . ـ فقه التمكني يف القرآن الكرمي١٢
  . ـ السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث١٣
  . ـ االنشراح ورفع الضيق يف سرية أيب بكر الصديق، وشخصيته وعصره١٤
  .. ـ فصل اخلطاب يف سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب١٥
  .ان بن عفان شخصيته وعصره ـ تيسري الكرمي املنان يف سرية عثم١٦
  . ـ أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب شخصيته وعصره١٧
  .شخصيته وعصره:  ـ سرية أمري املؤمنني خامس اخللفاء الراشدين احلسن بن علي بن أيب طالب١٨
  . ـ الدولة األموية، عوامل االزدهار وتداعيات االيار١٩
  .فيان، شخصيته وعصره ـ معاوية بن أيب س٢٠
  . ـ عمر بن عبد العزيز معامل التجديد واإلصالح الراشدي على منهاج النبوة٢١
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  اإلهداء

  
  

إىل كل مسلم حريص على إعزاز دين اهللا تعاىل أهدي هذا الكتاب سائالً   
املوىل عز وجل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يكون خالصاً لوجهه الكرمي، 

َفَمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًلا َصاِلًحا َوَلا ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة .. : ((قال تعاىل

  ).١١٠: الكهف ، اآلية  ())َربِِّه َأَحًدا
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 املقدمة
  

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا                  
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممـداً              . مضل له، ومن يضلل فال هادي له      فال  

: آل عمران ، اآليـة  )) ( مُّ�ْسِلُمون َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َولَ�ا َتمُ�وُتنَّ ِإلَّ�ا َوَأنْ�ُتمْ        ((عبده ورسوله   
١٠٢.( 

النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلَ�َق ِمْنهَ�ا َزْوَجهَ�ا َوبَ�ثَّ ِمْنُهمَ�ا ِرَجالً�ا َكِثي�ًرا َونِ�َساًء َواتَّقُ�وا                َيا َأيَُّها   ((

  ).١: ية النساء ، اآل)) ( َرِقيبًااللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْلَأْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعمَ�اَلُكْم َوَيْغفِ�ْر َلكُ�ْم ُذنُ�وَبُكْم َومَ�ْن ُيطِ�ِع اللَّ�َه َوَرسُ�وَلُه          *  َسِديداَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًلا ((

  ).٧١ ـ ٧٠: األحزاب ، اآليتان )) (َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما
مد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، ولك احلمد حىت ترضى، ولك احلمـد إذا      يا رب لك احل   

 :رضيت ولك احلمد بعد الرضى، أما بعد

هذا الكتاب جزء من الدولة األموية عوامل اإلزدهار وتداعيات اإليار يتحدث عن عهـد اإلصـالحي                
ته وطلبه للعلم وعن أهم أعمالـه يف  فتحدثت عن حياته وسري الكبري وادد الشهري عمر بن عبد العزيز،

عهد الوليد وسليمان وعن خالفته وبيعته ومنهجه يف إدارة الدولة، واهتمامه بالشورى والعدل وسياسـته            
يف رد املظامل وعزله جلميع الوالة الظاملني، ورفع املظامل عن املوايل وأهل الذمة وإقامة العدل ألهل مسرقند                 

رية الفكرية والعقدية والسياسية والشخصية، وحرية التجـارة والكـسب،          وعن احلريات يف دولته، كاحل    
وذكرت أهم صفاته، كشدة خوفه من اهللا تعاىل، وزهده، وتواضعه وورعه، وحلمه وصـفحه وعفـوه،                
وصربه، وحزمه، وعدله وتضرعه ودعاؤه واستجابة اهللا له، وحتدثت عن معامل التجديد عند عمر بن عبد                

ألمانة يف احلكم وتوكيل األمناء، وأحياؤه مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر،            العزيز، كالشورى، وا  
ومبدأ العدل، وعن شروط ادد، كأن يكون معروفاً بصفاء العقيدة وسالمة املنهج وأن يكـون عاملـاً                 

مر بن  جمتهداً، وأن يشمل جتديده ميدان الفكر والسلوك وأن يعم نفعه أهل زمانه، وتكلمت عن اهتمام ع               
عبد العزيز بعقائد أهل السنة واجلماعة، يف توحيد األلوهية ويف باب أمساء اهللا احلسىن وصفاته العلى، ويف                 
مفهوم اإلميان واإلميان باليوم اآلخر واملعتقدات الغيبية، كعذاب القرب ونعيمه واملعاد، وامليزان واحلـوض              

 والدعوة لالعتصام بالكتاب والسنة وسـنة اخللفـاء         والصراط واجلنة والنار ورؤية املؤمنني رم يف اجلنة       
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الراشدين، وموقفه من الصحابة واخلالف بينهم وموقفه من أهل البيت وحتدثت عن معاملته للخـوارج               
والشيعة والقدرية وعن حياته االجتماعية، واهتمامه بأوالده وأسرته ومنهجه يف تربيته ألوالده كاختيـار              

ديد املنهج العلمي وحتديد طريقة التأديب والتعليم، وحتديد أوقات وأولويـات  املعلم واملؤدب الصاحل، وحت  
التعليم، ومراعاة املؤثرات التعليمية وعن نتائج ذلك املنهج وتأثر ابنه عبد امللك به، وتكلمت عن حياتـه                 

ـ               اره مع الناس، واهتمامه بإصالح اتمع، وتذكريه الناس باآلخرة، وتصحيح املفـاهيم اخلاطئـة، وإنك
العصبية القبلية، وتقديره ألهل الفضل وقضاؤه ديون الغارمني، وفك أسرى املسلمني، وإغناؤه  احملتاجني              
عن املسألة، ودفع املهور من بيت املال، وجهوده يف التقريب بني طبقات اتمع، ومعاملتـه للـشعراء،                 

اإلصالحي، فترقبوا منه وشـدوا أزره      واهتمامه الكبري بالعلماء، ومشاركتهم الفعالة معه إلجناح مشروعه         
للسري يف منهجه التجديدي، وتعهدوه بالنصح والتذكري باملسؤولية، واستعدادهم لتويل خمتلف مناصـب             
الدولة وأعماهلا، وحتدثت عن املدارس العلمية يف عهده وعهد الدولة األموية، كمدرسة الشام واحلجـاز،         

 تفسري القرآن الكرمي، وجهودهم يف خدمة السنة ودور عمر          اخل، وعن منهج التابعني يف    ..والعراق ومصر 
بن عبد العزيز يف تدوينها، وأشرت إىل منهج التزكية والسلوك عند التابعني وأخذت مدرسـة احلـسن                 
البصري مثاالً على ذلك فتحدثت عنها وعن تالميذها كأيوب السختياين، ومالك بن دينار، وحممد بـن                

بصري من االعتزال وحتدثت عن عالقة احلسن البصري بعمر بن عبد العزيز            واسع، وبينت براءة احلسن ال    
ورسائله إليه، اليت يبني فيها صفات اإلمام العادل يف نظره، وذكرت موقف عمر بن عبد العزيز وأسباب                 
رفعه حلصار القسطنطينية واهتمامه بالدعوة الشاملة، ووضعه لقانون التفرغ للدعاة والعلماء وحضه على             

العلم وتعليمه وتوجيه األمة إىل أمهيته، وإرسال العلماء الربانيني يف مشال أفريقيا وغريها لتعليم الناس               نشر  
وتربيتهم على الكتاب والسنة، وإرساله الرسائل الدعوية إىل امللوك باهلند وغريها، وتشجيعه غري املسلمني              

ياسته احلكيمة يف ذلك وحرصـه علـى        على الدخول يف اإلسالم، وأفردت مبحثاً إلصالحاته املالية وس        
ترسيخ قيم احلق والعدل ورفع الظلم، فبينت أهداف السياسة االقتصادية عنده، من إعادة توزيع الـدخل                
والثروة بشكل عادل وحتقيق التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي، وأشرت لتحقيق تلـك األهـداف              

اا وفتح احلرية االقتصادية بقيود، وإتباع سياسة زراعية        كتوفري املناخ املناسب للتنمية ورد احلقوق ألصح      
جديدة متنع بيع األرض اخلراجية، وتعتين باملزارعني وختفف الضرائب عنهم، وحث الناس على اإلصالح              
واإلعمار وإحياء أرض املوات، وتوفري مشاريع البنية التحتية، وحتدثت عن سياسته يف اإلنفـاق العـام،                

الرعاية اإلجتماعية وترشيد اإلنفاق يف مصاحل الدولة، كقطع االمتيـازات اخلاصـة            كإنفاق   عمر على      
باخلليفة وبأمراء األمويني، وترشيد اإلنفاق اإلداري واحلريب وتكلمت عن املؤسسة القـضائية يف عهـده               

وغري وبعض اجتهاداته الفقهية كرأيه يف اهلدية لوالة األمر ونقض األحكام إذا خالفت النصوص الشرعية               
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ذلك من االجتهادات الفقهية والقضائية وحتدثت عن سياسته اإلدارية وأشهر والته وحرصه على انتقـاء               
عماله من أهل اخلري والصالح، وإشرافه املباشر على إدارة شئون الدولة وعن قدراته يف التخطيط والتنظيم                

 األرزاق وحرصه على الوقاية مـن       وعن أسلوبه يف الوقاية من الفساد اإلداري، كالتوسعة على العمال يف          
الكذب، واالمتناع عن أخذ اهلدايا واهلبات والنهي عن اإلسراف والتبذير، ومنع الوالة والعمـال مـن                
ممارسة التجارة، وفتح قنوات االتصال بني الوايل والرعية، وحماسبته لوالة من قبله عن أموال بيت املـال،                 

 يف إدارة عمر بن عبد العزيز واهتمامه مببدأ املرونة، وتوظيفـه            وتطرقت إىل مفهوم املركزية والالمركزية    
للوقت يف خدمة الدولة والرعية، وممارسته ملبدأ تقسيم العمل يف اإلدارة وحرصت على بيان بواعث عمر                

اخل وأشرت إىل حرصه علـى تنفيـذ        ..بن عبد العزيز يف إصالحه وجتديداته، املالية والسياسية واإلدارية،        
ريعة على الدولة واألمة واتمعات واألفراد وأشرت إىل آثار التمسك بأحكام القرآن الكـرمي           أحكام الش 

والسنة النبوية وهدي اخلالفة الراشدة على دولته، من التمكني واألمن واالستقرار، والنصر والفتح، والعز              
  . حىت وفاتهوالشرف وبركة العيش ورغده وعشت مع األيام األخرية من حياة هذا املصلح الكبري

إن ظهور عمر بن عبد العزيز يف تلك املرحلة التارخيية احلرجة من تاريخ األمة وحماولته العظيمة للعـودة                  
باحلياة إىل حتكيم الشريعة وآفاق اخلالفة الراشدة امللتزمة مبعطيات القرآن والسنة، ظاهرة فذة حتمـل يف                

ة اإلسالم نفسه على العودة باستمرار لقيادة احلياة        داللتها ليس على بطولة القائد فحسب، وإمنا على قدر        
  .١السياسية والتشريعية واحلضارية يف اية األمر وصياغتها مبا ينسجم ومبادئه األساسية

إن الدولة  : إن خالفة عمر بن عبد العزيز حجة تارخيية على من ال يزال يردد الكلمات واألصوات القائلة               
ية والشريعة عرضة للمشاكل واألزمات وعرضة لإليار يف كل سـاعة،           اليت تقوم على األحكام اإلسالم    

قل هاتوا برهـانكم إن     : ((وإا ليست إال حلماً من األحالم وال يزال التاريخ يتحدى هؤالء ويقول هلم            
 ).١١١: البقرة ، اآلية )) (كنتم صادقني

عزيز  وأخذه منوذجاً ومثاالً له يف        على منهج عمر بن عبد ال      ٥٦٨ولقد سار نور الدين زنكي املتوىف عام        
القدوة والتأسي، فآتت حماولته اإلصالحية مثارها لألمة وسامهت يف وضها وعودة الوعي هلا وتغلبـت                
على أعدائها الصليبيني وطهرت بيت املقدس على يدي تلميذه، القائد األشم، البطل املغوار صالح الدين               

 .األيويب، كثر اهللا من أمثاله يف جيلنا

إن اإلصالح ـ كما يفهمه املسلمون الصادقون ال كما يروج أعداء اإلسالم ـ هو الغاية من إرسال اهللا   
: تعاىل الرسل إىل الناس قال شعيب عليه السالم لقومه الغارقني يف الضالل والفساد يف العقيدة والـسلوك          

 وما أريد أن أخالفكم إىل ما أاكم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقاً حسناً((
                                                 

 .٦۲عماد الدين خليل صـ.  في التأصل اإلسالمي للتاريخ د
1
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: هـود ، اآليـة      )) (عنه إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب              
٨٨.( 

وقد اضطلع مبهمة اإلصالح لشؤون البشر ـ بعد مصلح اإلنسانية األعظم حممد ـ صـلوات اهللا عليـه     
اؤه الراشدون، وعلماء األمة األبرار كعمر بن عبد العزيز، واألمة وسالمه ـ وسار على منهاج النبوة خلف 

اآلن يف أشد احلاجة ملعرفة هدي املصلحني ابتداء من النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسـلم، فقـد اصـاا                    
 التخلف والتيه والتفرق والضعف واالستكانة،

اب النصر كثرية منها صفاء العقيدة،      إن فقه حركة التاريخ اإلسالمي يرشدنا إىل أن عوامل النهوض وأسب          
ووضح املنهج، وحتكيم شرع اهللا يف الدولة، ووجود القيادة الربانية اليت تنظر بنور اهللا وقدرا يف التعامل                 
مع سنن اهللا يف تربية األمم وبناء الدول وسقوطها، ومعرفة علل اتمعات وأطوار األمم، وأسرار التاريخ،                

صليبيني واليهود واملالحدة والفرق الباطنية، واملبتدعة وإعطاء كل عامـل حقـه   وخمططات األعداء من ال 
الطبيعي يف التعامل معه، فقضايا فقه النهوض، واملشاريع النهضوية البعيدة املدى متداخلـة متـشابكة ال                
 يستطيع استيعاا إال من فهم كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وارتـبط بالفقـه                  

الراشدي احملفوظ عن سلفنا العظيم، فعلم معامله وخصائصه وأسباب وجوده وعوامل زواله واستفاد مـن               
التاريخ اإلسالمي وجتارب النهوض، فأيقن بأن هذه األمة ما فقدت الصدارة قط وهي وفية لرا ونبيهـا                 

فية فجرح مميت، والثقافـة     صلى اهللا عليه وسلم وعلم بأن اهلزائم العسكرية عرض يزول، أما اهلزائم الثقا            
الصحيحة تبين اإلنسان املسلم، واألسرة املسلمة، واتمع املسلم، والدولة املسلمة، على قواعدها املتينـة              
من كتاب اهللا وسنة رسوله، وهدى اخللفاء الراشدين، ومن سار على جهم، وعبقرية البناء احلـضاري                

  .هذا بعد توفيق اهللا وحفظهالصحيح هي اليت أبقت صرح اإلسالم إىل يومنا 
إن سرية عمر بن عبد العزيز متدنا باملفهوم الصحيح لكلمة اإلصالح للمفهوم القرآين األصيل الذي فهمه                
علماؤنا املصلحون فهماً صحيحاً وطبقوه تطبيقاً، سليماً، ال املفهوم الغريب احلديث الـذي تـسرب إىل                

لغرب يف حقّه وباطله حىت أصبح من املسلم به عند كثري مـن             أذهان بعض املفكرين السياسيني املقلدين ل     
أبنائنا اليوم أن الثورة أعم وأمشل وأعمق من اإلصالح الذي يرادف يف الغرب معىن التغيري اخلفيف الذي                 
حيدث بتدرج ومن دون عنف، بينما الثورة هي عندهم انقالب جذري دون تدرج، عنيف ومفـاجيء،                

ملفهوم القرآين الصحيح له معىن أمشل وأعم وأكرب من الثورة، فهو دائمـاً حنـو               وما دروا أن اإلصالح با    
األحسن واألكمل، بينما الثورة قد تكون من الصاحل إىل الفاسد أصالً، ويتم ذلك بتغيري سلطة بـسلطة                 

  .١وحاكم حباكم
                                                 

) .۲/٦( آثار اإلمام محمد بشير اإلبراهيمي 
1
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ة الراشدة، ولقـد    إن عمر بن عبد العزيز منوذج إصالحي ملن يريد السري على منهاج النبوة وعهد اخلالف              
أخلص هللا تعاىل يف مشروعه اإلصالحي فتوىل اهللا توفيقه وأطلق ألسنة الناس مبدحه والثناء عليـه، قـال                  

  :الشاعر أمحد رفيق املهدوي الليبـي
  فإذا أحب اهللا باطن عبده      
  ظهرت عليه مواهب الفتاح              
  وإذا صفت هللا نية مصلح      
  احمال العباد عليـه باألرو              

  

وأسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل لوجهه خالصاً ولعباده نافعاً، وأن يثيبين وأخواين الذين ساعدوا على                 
نشره مبنه وكرمه وجوده ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا الكتاب أن ال ينسى العبد الفقري إىل عفو                   

 اليت أنعمت علي وعلى والـدي   رب أوزعين أن أشكر نعمتك    ((ربه ومغفرته ورمحته ورضوانه من دعائه       
ما : ((قال تعاىل ). ١٩: النمل ، اآلية    )) (وأن أعمل صاحلاً ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني        

فـاطر ،   )) (يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا وما ميسك فال مرسل له من بعده وهو العزيز احلكيم                 
  .وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا على سيدنا حممد ). ٢: اآلية 

وآخر دعوانا أن احلمد هللا ربـا       . سبحانك اللهم وحبمدك أشد أن ال إله إال أنت استغفرك وأتوب إليك           
  العاملني

  الفقري إىل عفو ربه ومغفرته ورمحته ورضوانه 
الَّيبعلي حممد حممد الص  

  
تاب وغريه من كتبه من خالل دور األخوة القراء الكرام، يسر املؤلف أن تصله مالحظاتكم حول هذه الك

النشر، ويطلب من إخوانه الدعاء يف ظهر الغيب باإلخالص والصواب ومواصلة املسرية يف خدمة تـاريخ         
 أمتنا

  
  عنوان املؤلف          

  
E_mail : abumohamed2@maktoob.com 
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  ولالفصل األ
  

  :عهد أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز
  : إىل خالفتهمن امليالد: املبحث األول 

  :امسه ولقبه وكنيته وأسرته: أوالً 
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، اإلمام 
احلافظ العالمة اتهد الزاهد العابد، السيد أمري املؤمنني حقاً أبو حفص القرشي األموي املدين مث املصري، 

، وكان حسن ٢، كان من أئمة االجتهاد ومن اخللفاء الراشدين١الراشد أشج بين أميةاخلليفة الزاهد 
األخالق واخلُلق، كامل العقل، حسن السمت، جيد السياسة حريصاً على العدل بكل ممكن، وافر العلم، 

 باحلق مع قلة فقيه النفس، طاهر الذكاء والفهم، أواها منيباً، قانتا هللا حنيفاً، زاهداً مع اخلالفة ناطقاً
املعني، وكثرة األمراء الظلمة الذين ملُّوه وكرهوا حماققته هلم، ونقصه أُعطيام، وأخذه كثرياً مما يف 
أيديهم، مما أخذوه بغري حق، فمازالوا به حىت سقوه السم فحصلت له الشهادة والسعادة، وعد عند أهل 

  .٤وكان رمحه اهللا فصيحاً مفوهاً، ٣العلم من اخللفاء الراشدين والعلماء العاملني
 هو عبد العزيز بن مروان بن احلكم، وكان من خيار أمراء بين أمية، شجاعاً كرمياً بقي : ـ والده١

امجع : أمري ملصر أكثر من عشرين سنة، وكان من متام ورعه وصالحه أنه ملا أراد الزواج قال لقيمه
، فتزوج أم عاصم ٥د أن أتزوج إىل أهل بيت هلم صالحيل أربعمائة ديناراً من طيب مايل، فإين أري

بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهي حفيده أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب وقيل 
، كما أن زواجه من آل اخلطاب ما كان ليتم لوال علمهم حباله وحسن سريته وخلقه، ٦امسها ليلى

لتزامه وحرصه على حتصيل العلم واهتمامه باحلديث فقد كان حسن السرية يف شبابه، فضالً عن ا
النبوي الشريف فقد جلس إىل أيب هريرة وغريه من الصحابة ومسع منهم، وقد واصل اهتمامه 
باحلديث بعد واليته مصر، فطلب من كثري بن مرة يف الشام أن يبعث إليه ما مسعه من حديث 

                                                 
) .٥/۱٤٤( سير أعالم النبالء 

1
  

) .٥/۱۱٤( المصدر نفسه 
2
  

) .٥/۱۲۰( المصدر نفسه 
3
  

) .٥/۱۳٦( المصدر نفسه 
4
 

 .٬۱۱ الجوانب التربوية في حياة الخليفة عمر بن عبد العزيز٬ نيء عمر صـ)٥/۳۳۱( الطبقات الكبرى 
5
  

 .٥۸ عبد العزيز بن مروان وسيرته وأثره في أحداث العصر األموي صـ
6
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، وقد كان والد عمر بن ١ أيب هريرة فإنه عندهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ما كان من طريق
عبد العزيز ذا نفس تواقة إىل معايل األمور سواء قبل واليته مصر أو بعدها فحني دخل مصر أيام 

، مث تاقت إىل اجلود فصار أجود أمراء بين أمية ٢شبابه تاقت نفسه إليها ومتىن واليته فناهلا
ب حول داره وكانت له مائة جفنة يطاف ا على ، فكانت له ألف جفنة كل يوم تنص٣وأسخاهم

إذا أمكنين الرجل من نفسه حىت أضع معرويف : ، ومن جوده كان يقول٤القبائل حتمل على العجل
وقد أكثر املؤرخني من الثناء عليه جلوده وهذا اجلود كان . ٥عنده فيده عندي أعظم من يدي عنده

عجب ملؤمن يؤمن أن اهللا يرزقه : لف على من يرزقه فيقولممتزجاً باليقني بأن اهللا سبحانه وتعاىل خي
وخيلف عليه كيف حيبس ماله عن عظيم أجر وحسن ثناء، وكان ذا خشية من اهللا، ونستقرأ هذه 

وددت أين مل أكن شيئاً مذكوراً، ولوددت أين أكون هذا املاء : اخلشية من قوله حني أدركه املوت
  .٦اجلاري أو نبته بأرض احلجاز

 أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، ووالدها، عاصم بن عمر بن :أمه ـ ٢
اخلطاب، الفقيه، الشريف أبو عمرو القرشي العدوي ولد يف أيام النبوة وحدث عن أبيه وأمه هي 
مجيلة بنت ثابت بن أيب األقلح األنصارية، وكان طويالً جسيماً وكان من نبالء الرجال، دينا، 

ه، مات سنة خيراً، صاحلاً، وكان بليغاً، فصيحاً، شاعراً، وهو جد اخلليفة عمر بن عبد العزيز ألُُم
  سبعني، فرثاه ابن عمر أخوه

  فليت املنايا كُن خلَّفن عاصماً      
  ٧فعشنا مجيعاً أو ذهبنا بنا معاً              

ه، فعن عبد اهللا بن الزبري بن وأما جدته ألمه فقد كان هلا موقف مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عن
، باملدينة إذ ٨بينما أنا وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو يعس: أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال

يا بنتاه قومي إىل ذلك اللنب : أعيا فاتكأ على جانب جدار يف جوف الليل، فإذا امرأة تقول البنتها
وما كان من :  علمت ما كان من أمري املؤمنني اليوم قاليا أمتاه أو ما: فامذ قيه باملاء فقالت هلا

هلا يا بنتاه قومي إىل : إنه أمر منادياً ، فنادى أن ال يشاب اللنب باملاء، فقالت: عزمته يا بنية؟ قالت

                                                 
) .٤/٤۷( سير أعالم النبالء 

1
  

 . ٥٤اب القضاة للكندي صـ الوالة  وكت
2
  

 .٥٥ معجز اإلسالم ٬ خالد محمد خالد صـ
3
 

) .۱/۲۸(٬ بدائع الزهور ) ۱/۲۱( الخطط للمقريزي 
4
  

 .٥٥ عبد العزيز بن مروان صـ
5
  

. نقال عن البداية والنهاية ٥٦ المصدر نفسه صـ
6
  

) .٤/۹۷( سير أعالم النبالء 
7
  

) . ٤/٤۲( معجم مقاييس اللغة تقص الليل عن أهل الريبة ٬:  الُعس 
8
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يا أمتاه واهللا ما : اللنب فامذقيه باملاء فإنك مبوضع ال يراك عمر وال منادي عمر فقالت الصبية ألمها
يا أسلم علِّم الباب : ه يف املأل وأعصيه يف اخلالء، وعمر يسمع كل ذلك، فقال كنت ألطيع

يا أسلم أمض إىل املوضع فانظر من القائلة، : وأعرف املوضع، مث مضى يف عسه، فلما أصبحا قال
ومن املقول هلا وهل هلم من بعل؟ فأتيت املوضع فنظرت فإذا اجلارية أيم ال بعل هلا وإذا تيك أمها 

هل فيكم من حيتاج إىل : إذا ليس ا رجل، فأتيت عمر أخربته، فدعا عمر ولده، فجمعهم، فقالو
يا أبتاه ال زوجة يل فزوجين، فبعث إىل اجلارية، فزوجها من عاصم : فقال عاصم.. امرأة أزوجه

ة ، ويذكر أن عمر بن اخلطاب رأى ذات ليل١وولدت البنت عمر بن عبد العزيز فولدت لعاصم بنتاًَ
، وكان ٣من ولدي الذي ميلؤها عدالً، كما ملئت جورا٢ًليت شعري من ذو الشني: رؤيا، ويقول

عبد اهللا بن عمر يقول أن آل اخلطاب يرون أن بالل بن عبد اهللا بوجهه شامة فحسبوه املبشر 
  .٤املوعود حىت جاء اهللا بعمر بن عبد العزيز

  :هـ، املدينة٦١:  ـ والدته ومكاا ٣
هـ وهو قول أكثر املؤرخني وألنه يؤيد ٦١ؤرخون يف سنة والدته والراجح أنه ولد عام اختلف امل  

، وتذكر بعض املصادر أنه ولد ٥هـ١٠١ما يذكر أنه تويف وعمره أربعون سنة حيث تويف عام 
مبصر وهذا القول ضعيف ألن أباه عبد العزيز بن مروان بن احلكم إمنا توىل مصر سنة مخس وستني 

عد استيالء مروان بن احلكم عليها من يد عامل عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما، فولّى للهجرة، ب
عليها ابنه عبد العزيز ومل يعرف لعبد العزيز بن مروان إقامة مبصر قبل ذلك، وإمنا كانت إقامته وبين 

  .٧، وذكر الذهيب أنه ولد باملدينة زمن يزيد٦مروان يف املدينة
كان عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا يلقب باألشج، وكان يقال له أشج بين  : ـ أشج بين أمية٤

مروان، وذلك أن عمر بن عبد العزيز عندما كان صغرياً دخل إىل اصطبل أبيه عندما كان والياً 
إن كنت : على مصر لريى اخليل فضربه فرس يف وجهه فشجه، فجعل أبوه ميسح الدم عنه ويقول

هذا أشج بين مروان ! اهللا أكرب: ، وملا رأى أخوه األصبغ األثر قال٨سعيدأشج بين أمية إنك إذاً ل
إن من ولدي رجالً بوجهه أثر ميأل : الذي ميلك، وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول

                                                 
 .۱۰ ٬ سيرة عمر البن الجوزية صـ۲۰ ـ ۱۹ سيرة عمر البن الحكم صـ

1
  

.العالمة :  الشين 
2
  

) .٥/۱۲۲( سير أعالم النبالء 
3
  

) .٥/۱۲۲( المصدر نفسه 
4
  

) .۱۲/٦۷٦( البداية والنهاية 
5
  

) .۱/٥٤( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
6
  

) .۱۲۰ ـ ۱/۱۱۸( تذكرة الحفاظ 
7
  

) .۱/۲۰( البداية والنهاية نقًال عن فقه عمر بن عبد العزيز 
8
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وكان الفاروق قد  رأى رؤيا تشري إىل ذلك وقد تكررت هذه الرؤيا لغري الفاروق . ١األرض عدالً
اً عند الناس بدليل ما قاله أبوه عندما رأى الدم يف وجهه وما قاله أخوه حىت أصبح األمر مشهور

  ٢عندما رأى الشج يف وجهه كالمها تفاءل لعله أن يكون ذلك األشج الذي ميأل األرض عدالً
عمر وأبو بكر :  كان لعبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز عشرة من الولد وهم: ـ إخوته٥

: ؤالء أمهم ليلى بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب، وله من غريها ستة وهموحممد وعاصم وه
، وعاصم هو من تكىن به والدته ليلى بنت ٣األصبغ وسهل وسهيل وأم احلكم وزبان وأم البنني

  .٤عاصم بن عمر بن اخلطاب فكنيتها أم عاصم
 عبد امللك وعبد العزيز : كان لعمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أربعة عشرة ذكراً منـهم: ـ أوالده٦

 ٥وعبد اهللا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وبكر والوليد وموسى وعاصم ويزيد وزبان وعبد اهللا
وبنات ثالثة أمينة وأم عمار وأم عبد اهللا وقد اختلفت الروايات عن عدد أوالد وبنات عمر بن 

يبة وبعض الروايات تذكر عبد العزيز فبعض الروايات تذكر أم أربعة عشر ذكراً كما ذكره ابن قت
 واملتفق عليه من الذكور  اثنا ٦أن عدد الذكور اثنا عشر وعدد اإلناث ست كما ذكره ابن اجلوزي

عشر، وحينما تويف عمر بن عبد العزيز مل يترك ألوالده ماالً إال الشيء اليسري أنه أصاب الذكر من 
ر من أوالد هشام بن عبد امللك ألف أوالده من التركة تسعة عشر درمهاً فقط، بينما أصاب الذك

وما هي إال سنوات قليلة حىت كان أحد أبناء عمر بن عبد العزيز حيمل على مائة ) مليون(ألف 
. ٧فرس يف سبيل اهللا يف يوم واحد، وقد رأى بعض الناس رجالً من أوالد هشام يتصدق عليه

  ..فسبحان اهللا رب العاملني
لق بأخالق أهلها، وتأثر بعلمائها وأكب على أخذ العلم من  نشأ عمر باملدينة وخت: ـ زوجاته٧

شيوخها، وكان يقعد مع مشايخ قريش ويتجنب شبام، ومازال ذلك دأبه حىت اشتهر، فلما مات 
أبوه أخذه عمه أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان فخلطه بولده، وقدمه على كثري منهم، وزوجه، 

ي امرأة صاحلة تأثرت بعمر بن عبد العزيز وآثرت ما عند اهللا على ، وه٨ابنته فاطمة بنت عبد امللك
  :متاع الدنيا وهي اليت قال فيها الشاعر

                                                 
 .۳٦۲ المعارف البن قتيبة صـ

1
  

.محمد شقير .د) ۱/۲۰( فقه عمر بن عبد العزيز 
2
  

 .۳٦۲المعارف  البن قتيبة صـ
3
  

) .۱/۲۲( فقه عمر بن عبد العزيز 
4
  

) .۱/۲۳( المصدر نفسه 
5
  

) .۱/۲٤( ٬ فقه عمر بن عبد العزيز ۳۳۸ سيرة عمرة بن عبد العزيز البن الجوزي صـ
6
  

 .۳۳۸ سيرة عمر بن عبد العزيز البن الجوزي صـ
7
  

) .۱۲/٦۸۰( البداية والنهاية 
8
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  بنت اخلليفة واخلليفة جدها        
  أخت اخلالئف واخلليفة زوجها                

  
ومعىن هذا البيت أا بنت اخلليفة عبد امللك بن مروان واخلليفة جدها مروان بن احلكم، وأخت   

الئف فهي أخت اخللفاء الوليد بن عبد امللك وسليمان بن عبد امللك ويزيد بن عبد امللك اخل
ال : وهشام بن عبد امللك، واخلليفة زوجها فهو عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه، حىت قيل عنها

وقد ولدت لعمر بن عبد العزيز إسحاق ويعقوب . ١نعرف امرأة ذه الصفة إىل يومنا هذا سواها
وسى، ومن زوجاته مليس بنت علي بن احلارث وقد ولدت له عبد اهللا وبكر وأم عمار، ومن وم

عبد امللك والوليد : وأما أوالده. زوجاته أم عثمان بنت شعيب بن زيان، وقد ولدت له إبراهيم
  .٢أم ولد: وعاصم ويزيد وعبد اهللا وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد اهللا فأمهم

 كان عمر بن عبد العزيز ـ رمحه اهللا ـ أمسر رقيق الوجه أحسنه، حنيف :ية ـ صفاته اخللق٨
أنه كان : ، وقيل يف صفته٣اجلسم حسن اللحية، غائر العينني جببهته أثر نفحة دابة وقد خطه الشيب

أنه كان رجالً أبيض دقيق الوجه، مجيالً، : رجالً أبيض دقيق الوجه، مجيالً، حنيف، وقيل يف صفته
  .٤سم، حسن اللحيةحنيف اجل

  
  :العوامل اليت أثرت يف تكوين شخصية عمر بن عبد العزيز: ثانياً 

  : ـ الواقع األسري١
نشأ عمر بن عبد العزيز يف املدينة، فلما شب وعقل وهو غالم صغري كان يأيت عبد اهللا بن عمر بن   

ن مثل خايل ـ يريد يا أمـه أنا أحب أن أكو: اخلطاب ملكان أمه منه، مث يرجع إىل أمـه فيقول
أغرب أنت تكون مثل خالك وتكرر عليه ذلك غري : عبد اهللا بن عمر ـ فتؤفف به مث تقول له

فلما كرب سار أبوه عبد العزيز بن مروان إىل مصر أمري عليها، مث كتب إىل زوجته أم عاصم . مرة
وجها عبد العزيز إليها أن تقدم عليه وتقدم بولدها، فأتت عمها عبد اهللا بن عمر  فأعلمته بكتاب ز

خلفي هذا الغالم عندنا : يا أبنة أخي هو زوجك فاحلقي به، فلما أرادت اخلروج قال هلا: فقال هلا

                                                 
) .۱۲/٦۸۰( المصدر نفسه 

1
  

 .۳۱٥ ـ ۳۱٤ سيرة عمر بن عبد العزيز البن الجوزي صـ
2
  

) .۱/٥۸(ن عمر بن عبد العزيز في العقيدة  اآلثار الواردة ع
3
  

) .۱/٥۸(اآلثار الواردة ) ۱/۱۱( الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز 
4
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ـ يريد عمر ـ فإنه أشبهكم بنا أهل البيت فخلفته عنده ومل ختالفه، فلما قدمت على عبد العزيز 
ه خرب عبد اهللا وما سأهلا من ختليفه وأين عمر؟ فأخربت: اعترض ولده فإذا هو ال يرى عمر، قال هلا

عنده لشبهه م، فسر بذلك عبد العزيز، وكتب إىل أخيه عبد امللك خيربه بذلك، فكتب عبد امللك 
، وهكذا ترىب عمر رمحه اهللا ١أن جيري عليه ألف دينار يف كل شهر، مث قدم عمر على أبيه مسلماً

طاب، وال شك أنه تأثر م ومبجتمع الصحابة يف تعاىل بني أخواله باملدينة من أسرة عمر بن اخل
  .٢املدينة

  : ـ إقباله املبكر على طلب العلم وحفظه القرآن الكرمي٢
فقد رزق منذ صغره حب اإلقبال على طلب العلم وحب املطالعة واملذاكرة بني العلماء كما كان   

والصالح زاخرة بالعلماء حيرص على مالزمة جمالس العلم يف املدينة وكانت يومئذ منارة العلم 
والفقهاء والصاحلني، وتاقت نفسه للعلم وهو صغري وكان أول ما استبني من رشد عمر بن عبد 

، ومجع عمر بن عبد العزيز القرآن وهو صغري وساعده ٣العزيز حرصه على العلم ورغبته يف األدب
وقد تأثر . علم واحلفظعلى ذلك صفاء نفسه وقدرته الكبرية على احلفظ وتفرغه الكامل لطلب ال

كثرياً بالقرآن الكرمي يف نظرته هللا عز وجل واحلياة والكون واجلنة والنار، والقضاء والقدر، وحقيقة 
املوت وكان يبكي لذكر املوت بالرغم من حداثة سنه فبلغ ذلك أمه فأرسلت إليه وقالت ما 

لة حياته مع كتاب اهللا عز ، وقد عاش طي٤فبكت أمه حني بلغها ذلك. ذكرت املوت: يبكيك؟ قال
  :وجل متدبراً ومنفذاً ألوامره، ومن مواقفه مع القرآن الكرمي

حدثين من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمري املدينة، وقرأ عنده :  قال:عن ابن أيب ذيب أ ـ
فبكى ). ١٣: الفرقان ، اآلية )) (َوِإَذا ُأْلُقوا ِمْنَها َمَكاًنا َضيًِّقا ُمَقرَِّنيَن َدَعْوا ُهَناِلَك ُثُبوًرا: ((رجل

ومفهوم . ٥عمر حىت غلبه البكاء وعال نشيجه، فقام من جملسه فدخل بيته، وتفرق الناس
إذا ألقي هؤالء املكذبون بالساعة من النار مكاناً ضيقاً، قرنت أيديهم إىل أعناقهم : هذه اآلية

 ُثُبوًرا((يف األغالل   ُهَناِلَك ا املوضوع دعا هؤالء القوم بالندم على والثبور يف هذ)). َدَعْوا
انصرافهم عن طاعة اهللا يف الدنيا واإلميان مبا جاء به نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت 

   .٦استوجبوا العقوبة
                                                 

 .۲٥ ـ ۲٤ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
1
  

) . ۱/٥٦( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
2
  

) .۱۲/٦۷۹( البداية والنهاية 
3
  

) .۱۲/٦۷۸(نهاية  البداية وال
4
  

 .۸۳ الرقة والبكاء البن أبي الدنيا رقم 
5
  

. نقًال عن تفسير ابن جرير ۱۰۷ دموع القراء ٬ محمد شومان صـ
6
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َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن : (( بلغين أن عمر بن عبد العزيز قرأ ذات يوم:ب ـ وعن أيب مودود قال

فبكى ). ٦١: يونس ، اآلية )) (  ُقْرآٍن َوَلا َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإلَّا ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًداَوَما َتْتُلو ِمْنُه ِمْن
بكاًء شديداً حىت مسعه أهل الدار، فجاءت فاطمة ـ زوجته ـ فجعلت تبكي لبكائه وبكى 

يا : أهل الدار لبكائهم، فجاء عبد امللك، فدخل عليهم وهم على تلك احلال يبكون فقال
خري يا بين، ود أبوك أنه مل يعرف الدنيا ومل تعرفه، واهللا يا بين لقد : أبه، ما يبكيك؟ قال

إن اهللا : ومعىن اآلية. ١خشيت أن أهلك واهللا يا بين لقد خشيت أن أكون من أهل النار
 تعاىل خيرب نبيه صلى اهللا عليه وسلم أنه يعلم مجيع أحواله وأحوال أمته ومجيع اخلالئق يف كل
ساعة وأوان وحلظة وأنه ال يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة يف حقارا وصغرها يف 

َوِعْنَدُه : ((السماوات وال يف األرض، وال أصغر منها وال أكرب إال يف كتاب مبني كقوله

 َتْس  َوَما  َواْلَبْحِر  ِفي اْلَبرِّ  َما  َوَيْعَلُم  ُهَو  ِإلَّا  َيْعَلُمَها  َلا  اْلَغْيِب  ِفي َمَفاِتُح  َحبٍَّة  َوَلا  َيْعَلُمَها  ِإلَّا  َوَرَقٍة  ِمْن ُقُط

 ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن  َياِبٍس ِإلَّا  َرْطٍب َوَلا فأخرب تعاىل أنه ) . ٥٩األنعام ، اآلية )) (ُظُلَماِت اْلَأْرِض َوَلا
 ِمْن : ((يعلم حركة األشجار وغريها من اجلمادات، وكذلك الدواب السارحة يف قوله َوَما

 َأْمَثاُلُكْمَدا  ُأَمٌم  ِإلَّا  ِبَجَناَحْيِه  َيِطيُر  َطاِئٍر  َوَلا  اْلَأْرِض  ِفي : ، وقال تعاىل )٣٨األنعام ، اآلية )) (بٍَّة
، وإذا كان هذا علمه حبركات )٦:هو ، اآلية )) (َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َعَلى اللَِّه ِرْزُقَها((

َوَتَوكَّْل َعَلى : ((ركات املكلفني املأمورين بالعبادة؟ كما قال تعاىلهذه األشياء فكيف علمه حب

 الرَِّحيِم  َتُقوُم * اْلَعِزيِز  ِحيَن  ِفي السَّاِجِديَن * الَِّذي َيَراَك  ، ٢١٧: الشعراء ، اآليات )) (َوَتَقلَُّبَك
  ٢عونإذ تأخذون يف ذلك الشيء حنن مشاهدون لكم راءون سام: ، وهلذا قال تعاىل)٢١٩

 رأيت عمر بن عبد العزيز خرج :ج ـ وعن عبد األعلى بن أيب عبد اهللا العرتي قال
يوم اجلمعة يف ثياب دمسة ووراءه حبشي ميشي فلما انتهى إىل الناس رجع احلبشي، فكان 

ِإَذا : ((هكذا رمحكما اهللا، حىت صعد املنرب، فخطب فقرأ: عمر إذا انتهى إىل الرجلني قال

 ُكوِّ  اْنَكَدَرْت((وما شأن الشمس؟ : ، فقال))َرْتالشَّْمُس  النُُّجوُم َوِإَذا ((، حىت انتهى إىل ))َوِإَذا

فبكى وبكى أهل املسجد، ) ١٢ ، ١١: اآليتان: التكوير)) (َوِإَذا اْلَجنَُّة ُأْزِلَفْت * اْلَجِحيُم ُسعَِّرْت
 السورة جاء فيها وهذه. ٣وارتج املسجد بالبكاء حىت رأيت أن حيطان املسجد تبكي معه

األوصاف اليت وصف ا يوم القيامة من األوصاف اليت ترتعج هلا القلوب، وتشتد من أجلها 
الكروب، وترتعد الفرائص، وتعم املخاوف، وحتث أويل األلباب لالستعداد لذلك اليوم، 
                                                 

 .۹۱ الرقة والبكاء البن أبي الدنيا رقم 
1
  

. تفسير ابن كثير 
2
  

 .٬۱۱۲ ۱۱۱ دموع القراء صـ
3
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من أراد أن ينظر إىل يوم : وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم، وهلذا قال بعض السلف
بل ثبت مرفوعاً من حديث أبن . ١))ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت((مة كأنه رأي عني فليتدبر سورةالقيا

من سره أن ينظر إىل يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر رضي اهللا عنه قال
 ُكوَِّرْت((القيامة كأنه رأي عني فليقرأ   الشَّْمُس  اْنَفَطَرْت)) ((ِإَذا  السََّماُء  السََّماُء ) (()ِإَذا ِإَذا

  .٢))اْنَشقَّْت
: فبكى مث قال)) َأْلَهاُكُم التََّكاُثُر(( قرأ عمر بن عبد العزيز :س ـ وعن ميمون بن مهران قال

 اْلَمَقاِبَر(( ما أرى املقابر إال زيارة، والبد ملن يزورها أن يرجع إىل جنة أو إىل )) َحتَّى ُزْرُتُم
  .تبني تأثري القرآن الكرمي على شخصية عمر بن عبد العزيز، هذه بعض املواقف اليت ٣النار

إن البيئة االجتماعية احمليطة هلا دور فعال ومهم يف صناعة الرجال وبناء :  ـ الواقع االجتماعي٣
شخصيتهم، فعمر بن عبد العزيز عاش يف زمن ساد فيه جمتمع التقوى والصالح واإلقبال على طلب 

ة، فقد كان عدد من الصحابة ال زالوا باملدينة، فقد حدث عن عبد العلم والعمل بالكتاب والسن
اهللا بن جعفر بن أيب طالب، والسائب بن يزيد، وسهل بن سعد، واستوهب منه قدحاً شرب منه 

ما رأيت أحداً أشبه صالة برسول اهللا صلى : النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأم بأنس بن مالك، فقال
، فكان لإلقامة باملدينة آثار نفسية ومعان إميانية، وتعلق روحي، ٤فىتاهللا عليه وسلم من هذا ال

  .٥وكان لذلك اتمع قوة التأثري يف صياغة شخصية عمر بن عبد العزيز العلمية والتربوية
  : ـ تربيته على أيدي كبار فقهاء املدينة وعلمائها٤

اً لعمر بن عبد العزيز، فتوىل صاحل تأديبه اختار   عبد العزيز والد عمر صاحل بن كيسان ليكون مربي      
وكان يلزم عمر الصلوات املفروضة يف املسجد، فحدث يوماً أن تأخر عمر بن عبد العزيز عن 

: تسكن شعري، فقال٦كانت مرجليت: الصالة مع اجلماعة فقال صاحل بن كيسان ما يشغلك؟ قال
 عبد العزيز يذكر ذلك، فبعث بلغ منك حبك تسكني شعرك أن تؤثره على الصالة؟ فكتب إىل

، وحرص على التشبه بصالة رسول اهللا أشد احلرص، ٧أبوه رسوالً فلم يكلمه حىت حلق رأسه
أنه كان يسبح يف : فكان يتم الركوع والسجود وخيفِّف القيام، والقعود ويف رواية صحيحة

                                                 
 .۹۱۲ تفسير السعدي 

1
  

).۳/۷۰(وصححه ووافقه الذهبي واأللباني في الصحيحة ) ٤/٥۷٦(٬)۲/٥۱٥( والحاكم ۳۳۳۳ أخرجه الترمزي رقم 
2
  

 .٤۲٥ الرقة والبكاء البن أبي الدنيا رقم 
3
  

) .٥/۱۱٤( سير أعالم النبالء 
4
  

 .۲۳ الجوانب التربوية في حياة عمر بن عبد العزيز صـ
5
  

.مسرحة شعري :  مرجلتي
6
  

) .۱۲/٦۷۸( البداية والنهاية 
7
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: بن كيسان عن ابنه فقال، وملّا حج أبوه ومر باملدينة سأل صاحل ١الركوع والسجود عشراً عشراً
، ومن شيوخ عمر بن عبد العزيز الذين تأثر م ٢ما خربت أحداً اهللا أعظم يف صدره من هذا الغالم

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، فقد كان عمر جيله كثرياً ول من علمه وتأدب بأدبه 
: به بشيخه وكثرة التردد إىل جملسه فقالوتردد عليه حىت وهو أمري املدينة، ولقد عبر عمر عن إعجا

، وكان يقول ٣عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أحب إيلّ من ألف دينار: لس من األعمى
يف أيام خالفته ملعرفته مبا عند شيخه من علم غزير، لو كان عبيد اهللا حياً ما صدرت إال عن رأيه 

، وكان عبيد اهللا مفيت املدينة يف زمانه، وأحد ٤ذا وكذاولوددت أن يل بيوم واحد من عبيد اهللا ك
، وكان يقرض ٦كان عبيد اهللا بن عبد اهللا حبراً من حبور العلم: ، قال عنه الزهري٥الفقهاء السبعة

  :الشعر، فقد كتب إىل عمر بن عبد العزيز هذه األبيات
  بسم الذي أنزلت مـن عنده السور      
  يا عمرواحلمـد هللا أما بعـد               
  إن كنت تعلم مـا تأيت ومـا تذر      
  فكن على حذر قد ينفع احلذر              
  واصرب على القدر احملتوم وأرض به      
  وإن أتاك مبـا ال تشتهي القدر              
  فما صـفا المرئ عيش يسر بـه      
  ٧إال سيتبع يومـاً صفوه كدر              

  
  .٨هـ٩٩هـ، وقيل ٩٨وقد تويف هذا العامل سنة   
ومن شيوخ عمر سعيد بن املسيب وقد حتدثت عن سريته يف عهد عبد امللك بن مروان وكان   

، ومن شيوخه سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب الذي ٩سعيد ال يأيت أحداً من األمراء غري عمر

                                                 
) .۱۲/٦۸۲( المصدر نفسه 

1
  

) .۱۲/٦۷۸( المصدر نفسه 
2
  

) .۷/۲۲(تهذيب التهذيب ) ٥/۲٥۰( ٬ الطبقات٥۹ عمر بن عبد العزيز ٬ عبد الستار الشيخ صـ
3
  

 .٥۹ عمر بن عبد العزيز ٬ عبد الستار الشيخ صـ
4
  

) .٤/٤۷٥( سير أعالم النبالء 
5
  

) .٤/٤۷۷( المصدر نفسه 
6
  

) .٤/٤۷۷( المصدر نفسه 
7
  

) .٤۷۹ ٬ ٤/٤۷۸( المصدر نفسه 
8
  

 .۲٥ الجوانب التربوية في حياة الخليفة عمر صـ
9
  



 

 19 

كان عبد اهللا بن عمر أشبه ولد عمر به وكان سامل أشبه ولد عبد اهللا : قال فيه سعيد بن املسيب
  :، وكان ابن عمر حيب ابنه سامل وكان يالم يف ذلك فكان يقول١هب
  يلومنين يف سامل وألومهم        
  ٢وجلدة بني العني واألنف سامل              

  
كان أهل املدينة يكرهون اختاذ أمهات األوالد حىت نشأ : كانت أمه أم ولد وقال فيه ابن أيب الزناد  

قاسم بن حممد، وسامل بن عبد اهللا ففاقوا أهل املدينة علماً فيهم الغر  السادة علي بن احلسني، وال
مل يكن أحد يف : ، وقال عنه اإلمام مالك٣وتقى وعبادة وورعاً، فرعب الناس حينئذ يف السراري

زمان سامل أشبه مبن مضى من الصاحلني، يف الزهد والفضل والعيش منه، كان يلبس الثوب 
. فقال سليمان بن عبد امللك لسامل ورآه حسن السحنة: قال.  ليحملها٤بدرمهني، ويشترى الشمال

إذ : أو تشتهيه؟ قال: فقال له عمر. اخلرب والزيت، وإذا وجدت اللحم، أكلته: أي شيء تأكل؟ قال
، وذات يوم دخل سامل بن عبد اهللا على سليمان بن عبد امللك، وعلى ٥مل أشتهه تركته حىت أشتهيه

لم يزل سليمان يرحب به، ويرفعه حىت أقعده معه على سريره، وعمر بن سامل ثياب غليظة رثَّه، ف
ما استطاع خالك أن يلبس ثياباً فاخرة : عبد العزيز يف الس، فقال له رجل من أُخريات الناس

: أحسن من هذه، يدخل فيها على أمري املؤمنني؟ وعلى املتكلم ثياب سرية، هلا قيمة، فقال له عمر
ثياب اليت على خايل وضعته يف مكانك، وال رأيت ثياباً هذه رفعتك إىل مكان ما رأيت هذه ال

وتريب وتعلم عمر بن عبد العزيز على يدي كثري من العلماء والفقهاء وقد بلغ عدد ٦خايل ذاك
، ٧شيوخ عمر بن عبد العزيز ثالثة وثالثني، ومثانية منهم من الصحابة ومخسة وعشرون من التابعني

مهم وتأدب بأدم والزم جمالسهم حىت ظهرت آثار هذه التربية املتينة يف أخالقه فقد ل من عل
فامتاز بصالبة الشخصية واجلدية يف معاجلة األمور واحلزم وإمعان الفكر وإدامة النظر يف ٨وتصرفاته

، هذه هي أهم العوامل اليت أثرت يف تكوين ٩القرآن، واإلرادة القوية والترفع عن اهلزل واملزاح

                                                 
) .٤/٤٥۹( سير أعالم النبالء 

1
  

) .٤/٤٦۰( المصدر نفسه 
2
  

) .٤/٤٦۰( المصدر نفسه 
3
  

) .٤/٤٦۰( سير أعالم النبالء 
4
  

) .٤/٤٦۰( المصدر نفسه 
5
  

) .٤/٤٦۱( المصدر نفسه 
6
  

 .۳۳ أمير المؤمنين عمر صـ مسند
7
  

) .۱/٦۷( الجوانب التربوية في حياة عمر بن عبد العزيز 
8
  

 . ۳۰ عمر بن عبد العزيز للزحيلي صـ
9
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شخصيته ومن الدروس املستفاده هو أن العلماء الربانيني يقع على عاتقهم مسؤولية كبرية وهي 
  .االهتمام بأوالد األمراء واحلكام وأهل اجلاه واملال ففي صالحهم خري عظيم لألمة اإلسالمية

 

ه كل من  اتفقت كلمة املترمجني له على أنه من أئمة زمانه، فقد أطلق علي:مكانته العلمية: ثالثاً
، ٢أتيناه نعلمه فما برحنا حىت تعلمنا منه: ، وقال فيه جماهد١مالك وسفيان بن عيينة وصف إمام: اإلمامني

كان إماماً فقيهاً جمتهداً، : ، قال فيه الذهيب٣كان عمر بن عبد العزيز معلم العلماء: وقال ميمون بن مهران
 أواهاً منيباً يعد يف حسن السرية والقيام بالقسط مع جده ألمه عارفاً بالسنن، كبري الشأن، حافظاً، قانتاً هللا

، وقد احتج الفقهاء والعلماء بقوله وفعله ومن ٤عمر، ويف الزهد مع احلسن البصري ويف العلم مع الزهري
ذلك رسالة اإلمام الليث بن سعد إىل اإلمام مالك بن أنس رضي اهللا عنهما وهي رسالة قصرية وفيها 

ث ـ مراراً ـ بصحة قوله، بقول عمر بن عبد العزيز على مالك فيما ذهب إليه يف بعض حيتج اللي
، ويرد ذكر عمر بن عبد العزيز يف كتب الفقه للمذاهب األربعة املتبوعة على سبيل االحتجاج ٥مسائله

عمر بن : همبذهبه، فاستدل احلنفية بصنيعه يف كثري من املسائل وجعلوا له وصفاً يتميز به عن جده ألم
أصحابنا يف كتبهم يف مسائل : فائدة يقول: اخلطاب رضي اهللا عنه قال القرشي يف اجلواهر املضيئة

، ويكثر الشافعية ٦يريدون به عمر بن عبد العزيز اإلمام اخلليفة املشهور. وهو قول عمر الصغري: اخلالف
 ذيب األمساء واللغات وقال يف أوهلامن ذكره يف كتبهم ولذلك ترجم له اإلمام النووي ترمجة حافلة يف :

وأما املالكية فيكثرون من ذكره يف كتبهم أكثر من غريهم، ومالك إمام . ٧تكرر يف املختصر واملهذب
، وأما احلنابلة فكذلك، ٨حمتجاً بفتواه وقوله يف مواضع عديدة يف موطئه)) املوطأ((املذهب ذكر يف 

ال أدري قول أحد من التابعني حجة إال قول عمر : مام أمحديذكرونه كثري، وعمر هو الذي قال فيه اإل
إذا رأيت الرجل حيب عمر بن عبد العزيز : ، وكفانا قول اإلمام أمحد أيضا٩ًبن عبد العزيز وكفاه هذا

، ومن أراد أن يتبحر يف علم عمر بن ١٠ويذكر حماسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك خرياً إن شاء اهللا
اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف : رف مكانته العلمية، فلرياجع الكتب اآلتيةعبد العزيز ويع

                                                 
) .۱/٦۷( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 

1
  

) .۱/٦۷(اآلثار الواردة ) ۷/٤۰٥( تهذيب التهذيب 
2
  

) .۱/٦۷(عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة  ٬ اآلثار الواردة ۲٥٥ تاريخ أبي زرعة صـ
3
  

 .۱۱۹ ـ ۱۱۸ تذكرة الحفاظ صـ
4
  

) .۱/۷۰( اآلثار الواردة في عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
5
  

) .۱/۷۱(اآلثار الواردة ) ٤/٥٥۲( الجواهر المضيئة 
6
  

. المختصر والمهذب من كتب الشافعية المشهورة 
7
  

 .٦۱٤ ٥۹٤٬ ٬ ٥۹۲ ٬ ۳۰٥: ية الموطأ األرقام اآلت:  انظر 
8
  

) .۱/۷۲( البداية والنهاية نقًال عن اآلثار الواردة 
9
  

 .٦۱ سيرة عمر بن عبد العزيز البن الجوزي صـ
10
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العقيدة لألستاذ حياة حممد جرب والكتاب يف جملدين، وهي رسالة علمية وكذلك فقه عمر بن عبد العزيز 
وعة فقه للدكتور حممد سعد شقري يف جملدين وهي رسالة علمية نال ا املؤلف درجة الدكتوراه، وموس

عمر بن عبد العزيز حملمد رواس قلعجي وسوف نرى يف حبثنا فقه عمر بن عبد العزيز بإذن اهللا تعاىل يف 
العقائد والعبادات والسياسة الشرعية، وإدارة الدولة، والنظم املالية والقضائية والدعوية وتقيده بالكتاب 

  .والسنة واخللفاء الراشدين يف خطواته وسكناته
  

  :عمر يف عهد الوليد بن عبد امللك: رابعاً 
يعد عمر بن عبد العزيز من العلماء الذين متيزوا بقرم من اخللفاء وكان هلم أثر كبري يف نصحهم وتوجيه 
سياستهم بالرأي واملشورة وحيتل عمر بن عبد العزيز مكانة متميزة يف البيت األموي، فقد كان عبد امللك 

 مما جعله يقدمه على كثري من أبنائه ويزوجه من ابنته، ولكن مل يكن له جيله ويعجب بنباهته أثناء شبابه
مشاركات يف عهد عبد امللك بسبب صغر سنه واشتغاله بطلب العلم يف املدينة، ومع ذلك فقد أورد ابن 

: أما بعد: اجلوزي أنه كتب إىل عبد امللك كتاباً يذكره فيه باملسئولية امللقاة على عاتقه وقد جاء فيها
: فإنك راعٍ، وكل مسؤول عن رعيته حدثنا أنس بن مالك أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 اللَِّه . ((١كل راعٍ مسئول عن رعيته  ِمَن  َأْصَدُق  َوَمْن  ِفيِه  َرْيَب  َلا  اْلِقَياَمِة  ِإَلى َيْوِم  َلَيْجَمَعنَُّكْم  ُهَو  ِإلَّا  ِإَلَه  َلا اللَُّه

  ) .٨٧: ء ، اآلية النسا)) (َحِديًثا
ويقال بأن عمر بن عبد العزيز والّه عمه عبد امللك خناصره لكي يتدرب على األعمال القيادية يف وقت 

إن سليمان بن عبد امللك هو الذي واله على خناصره، وهناك من رجح القول وقد : ، وقد قيل٢مبكر
 خاطب عمر ابن عمه مسلمة بن عبد تأثر عمر بن عبد العزيز ملوت عمه وحزن عليه حزناً عظيماً وقد

يا مسلمة إين حضرت اباك ملا دفن، فحملتين عيين عند قربه فرايته قد أفضى إىل أمر من : امللك فقال له
  .٣أمر اهللا، راعين وهالين فعاهدت اهللا أال أعمل مبثل عمله إن وليت وقد اجتهدت يف ذلك

  : ـ واليته على املدينة١
هـ والّه اخلليفة الوليد بن عبد امللك إمارة املدينة املنورة، مث ضم إليه ٨٧يف ربيع األول من عام   

واشترط عمر لتوليه اإلمارة ثالثة : هـ وبذلك صار والياً على احلجاز كلها٩١والية الطائف سنة 
  :شروط

                                                 
 .۱٥۹ أثر الحياة السياسية صـ

1
  

) .۱/۹۳( اآلثار الواردة في عمر بن عبد العزيز 
2
  

 .۱۰شير كمال عابدين صـ السياسة االقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز ب
3
  



 

 22 

أن يعمل يف الناس باحلق والعدل وال يظلم أحداً وال جيور على أحد يف أخذ ما على :الشرط األول  
. ناس من حقوق لبيت املال، ويترتب على ذلك أن يقل ما يرفع للخليفة من األموال من املدينةال

  .أن يسمح له باحلج يف أول سنة ألن عمر كان يف ذلك الوقت مل حيج: الشرط الثاين
أن يسمح له بالعطاء أن خيرجه للناس يف املدينة فوافق الوليد على هذه الشروط، :        الشرط الثالث

  .١باشر عمر بن عبد العزيز عمله باملدينة وفرح الناس به فرحاً شديدو
  :جملس فقهاء املدينة العشرة:  ـ جملس شورى عمر بن عبد العزيز٢

كان من أبرز األعمال اليت قام ا عمر بن عبد العزيز تكوينه لس الشورى باملدينة، فعند ما جاء   
ة وصلى، دعا عشرة من فقهاء املدينة، وهم عروة ابن الزبري، الناس للسالم على األمري اجلديد باملدين

وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وأبو بكر بن 
سليمان بن أيب خيثمة، وسليمان بن يسار، والقاسم بن حممد، وسامل بن عبد اهللا بن عمر، وأخوه 

، وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة وخارجه بن زيد بن ثابت، فدخلوا عليه عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر
إين دعوتكم ألمر تؤجرون عليه، وتكونون فيه : فجلسوا فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله، مث قال

أعواناً على احلق، إين ال أريد أن أقطع أمراً إال برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحداً 
لقد عرفت أن . ٢بلغكم عن عامل يل ظالمة، فأحرج اهللا على من بلغه ذلك إال أبلغينيتعدى، أو 

عمر بن اخلطاب كان جيمع الس لألمر يطرأ، فريى ضرورة الشورى فيه، أما عمر بن عبد 
  :العزيز، وهو سبط عمر بن اخلطاب، فقد أحدث جملساً، حدد صالحياته بأمرين

وبذلك يكون األمري قد . الرأي، وأنه ال يقطع أمراً إال برأيهمأم أصحاب احلق يف تقرير أ ـ 
  )).جملس العشرة((ختلى عن اختصاصاته إىل هذا الس، الذي نسميه 

أنه جعلهم مفتشني على العمال، ورقباء على تصرفام فإذا ما اتصل بعلمهم أو بعلم ب ـ 
.  استعدى اهللا على كامت احلقأحدهم أن عامالً ارتكب ظالمة، فعليهم أن يبلغوه وإال فقد

  :ونالحظ كذلك على هذا التدبري قد تضمن أمرين
 أن األمري عمر بن عبد العزيز مل خيصص تعويضاً لس العشرة ألم كانوا من :أحدمها  

  .أصحاب العطاء، ومبا أم فقهاء، فماندم إليه داخل يف صلب اختصاصهم

                                                 
 .٤۲ ـ٬٤۱ سيرة عمر بن عبد العزيز البن الجوزي صـ)۱/٦۳( فقه عمر بن عبد العزيز 

1
  

 .٥٤۸موسوعة فقه عمر٬ قلعجي صـ) ٥/۲٥۷( الطبقات 
2
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 احلضور لعذر من األعذار وهلذا مل يشترط يف  إن عمر افترض ـ غياب أحدهم عن:الثاين  
، إن هذا الس كان ١))أو برأي من حضر منكم: ((تدبريه حضورهم كلهم، وإمنا قال

، ونستنتج من هذه القصة أمهية العلماء الربانيني وعلو ٢يستشار يف مجيع األمور دون استثناء
ه ويشاورهم يف أمور الرعية، مكانتهم وأنه جيب على صاحب القرار أن يدنيهم ويقرم من

كما أنه على العلماء أن يلتفوا حول الصاحل من أصحاب القرار من أجل حتقيق أكرب قدر 
ممكن للمصاحل وتقليل ما ميكن من املفاسد، كما أن عمر بن عبد العزيز مل خيتصر يف شوراه 

يب، على هؤالء فحسب، بل كان يستشري غريهم من علماء املدينة، كسعيد بن املس
والزهري، وغريهم، وكان ال يقضي يف قضاء حىت يسأل سعيد، ويف املدينة أظهر عمر عبد 
العزيز إجالله للعلماء وإكباره هلم، وقد حدث أن أرسل رمحه اهللا تعاىل رسوالً إىل سعيد بن 

 األمري: املسيب يسأله عن مسألة، وكان سعيد ال يأيت أمري وال خليفة فأخطأ الرسول فقال له
عزمت عليك يا أبا حممد : يدعوك، فأخذ سعيد نعليه وقام إليه يف وقته، فلما رآه عمر قال له

إال رجعت إىل جملسك حىت يسألك رسولنا عن حاجتنا، فإنا مل نرسله ليدعوك، ولكنه أخطأ 
، ويف إمارته على املدينة املنورة وسع مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه ٣أمنا أرسلناه ليسألك

 بأمر من والوليد بن عبد امللك، حىت جعله مائيت ذراعاً يف مائيت ذراع، زخرفه بأمر وسلم
، ويتضح من موقف عمر بن ٤الوليد أيضاً، مع إنه رمحه اهللا تعاىل كان يكره زخرفة املساجد

عبد العزيز هنا أنه قد يضطر الوايل للتجاوب مع قرارات ممن هو أعلى منه حىت وإن كان 
ويف أمارته على املدينة يف . إذا قدر أن املصلحة يف ذلك أكرب من وجوه أخرىغري مقتنع ا 

هـ حج اخلليفة الوليد بن عبد امللك فاستقبله عمر بن عبد العزيز أحسن استقبال، ٩١سنة 
وشاهد الوليد بأم عينيه اإلصالحات العظيمة اليت حققها عمر بن عبد العزيز يف املدينة 

  .٥املنورة
  :ؤسف يف والية عمر ـ احلادث امل٣

كان خبيب بن عبد اهللا بن الزبري قد حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه : قال العلماء يف السري  
وهو حديث ١ ثالثني رجالً اختذوا عباد اهللا خوالً، ومال اهللا دوال٦ًإذا بلغ بنو أيب العاص: قال

                                                 
) .٥٦۲ ٬ ۱/٥٦۱( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالمي 

1
  

 .۳۹۱صـ نظام الحكم في اإلسالم بين النظرية والتطبيق 
2
  

.  البن عبد الحكم ۲۳ سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه صـ
3
  

 .۲۰موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز صـ) ۱۲/۲٦۷( تفسير القرطبي 
4
  

 .۲۰ موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز صـ
5
  

.أي بنو العاص بني أمية الجد الثالث لكل من الوليد وعمر بن عبد العزيز :  أبي العاص 
6
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ـ واليه على املدينة ـ يأمره جبلده مائة ضعيف فبعث الوليد بن عبد امللك إىل عمر بن عبد العزيز 
ة مث صبه عليه يف غداة باردة فكز٢سوط وحببسه فجلده عمر مائة سوط، وبرد له ماًء يف جر ،

وكان عمر قد أخرجه من السجن حني اشتد وجعه، وندم على ما صنع منه وحزن . فمات فيها
عثمان أم نقلوا خبيباً إىل عمر على موت خبيب، فقد روى مصعب بن عبد اهللا عن مصعب بن 

دار عمر بن مصعب بن الزبري ببقيع الزبري واجتمعوا عنده حىت مات، فبينما هم جلوس، إذ جاءهم 
وكان املاجشون مع عمر بن عبد العزيز يف واليته . املاجشون يستأذن عليهم وخبيب مسجى بثوبه

كأن صاحبكم يف مرية من موته : قالفلما دخل . ائذنوا له: فقال عبد اهللا بن عروة. على املدينة
فانتهيت إىل دار : قال املاجشون. اكشفوا له عنه، فكشفوا عنه، فلما رآه املاجشون انصرف

ما وراءك : مروان، فقرعت الباب ودخلت فوجدت عمر كاملرأة املاخض قائماً وقاعداً فقال يل
م يزل يعرف فيه حىت فسقط على األرض فزعاً مث رفع رأسه يسترجع فل. مات الرجل: فقلت
إنك قد صنعت كذا فأبشر : وكان كلما قيل له. واستعفى من املدينة، وامتنع من الوالية. مات

، ومن األدلة على صالح عمر ٤ ، ومل يذكرها ويتصورها أمام عينه حىت مات٣كيف خببيب: فيقول
:  أمساء بنت أيب بكر قالما رواه أبو عمر موىل: بن عبد العزيز وقت واليته على املدينة غري ما ذكر

، وحدث ٥فأتيته يف جملسه الذي يصلي فيه الفجر واملصحف يف حجره، ودموعه تسيل على حليته
كان عمر بن عبد العزيز وهو أمري على املدينة إذا أراد أن جيود بالشيء : ابن أيب الزناد عن أبيه، قال

  .٦ابتغوا أهل بيت م حاجة: قال
  : بن عبد العزيز له ـ عظة مزاحم موىل عمر٤

حبس عمر رجالً باملدينة، وجاوز عمر يف حبسه القدر الذي يستحقه فكلمه مزاحم يف إطالقه،   
يا . مغضباً: مزاحم: ما أنا مبخرجه حىت أبلغ يف احليطة عليه مبا هو أكثر مما مر، فقال: فقال له عمر

ولقد : تها تقوم الساعة يا عمرعمر بن عبد العزيز، إين أحذرك ليلة متخض بالقيامة، ويف صبيح
إن أول من أيقظين هلذا : قال األمري، قال عمر. قال األمري قال األمري: كدت أنسى أمسك مما امسع

                                                                                                                                                 
٬ عن أبي سعيد وأبي هريرة قال ابن كثير رحمه اهللا بعد ذكر طرق أخرى ورد بها هذا ) ٦/٥۰۷(ديث رواه البيهقي في دالئل النبوة  الح

) .۱/۹۸(وهذه الطرق كلها ضعيفة ٬ أنظر البداية والنهاية نقًال عن اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة : الحديث 
1
  

.مكزوز أصابه داء الكزاز ٬ وهو يبس وانقباض من البرد فهو :  كّز الرجل
2
  

 .٬٤٤ ٤۳ سيرة عمر بن عبد العزيز البن الجوزي صـ
3
  

 .٤۲ المصدر نفسه صـ
4
  

 .٤۲ المصدر نفسه صـ
5
  

) .۱/٦٦( ٬ اآلثار الواردة ٤۲ المصدر نفسه صـ
6
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وهذه القصة تبني . ١الشأن مزاحم، فواهللا ما هو إال أن قال ذلك، فكأمنا كشف عن وجهي غطاء
  .لغفلة لنا أمهية الصديق الصاحل املخلص الذي يذكرك باهللا حني ا

  : ـ بني عمر بن عبد العزيز واحلجاج يف خالفة الوليد٥
ذكر ابن اجلوزي أن عمر بن عبد العزيز قد استعفى من املدينة كما مر ذكره ولكن ذكر غريه أنه عزل 

هـ عقد اخلليفة الوليد لواء احلج للحجاج بن يوسف الثقفي ليكون أمرياً على ٩٢عنها، ففي سنة 
 بن عبد العزيز بذلك، كتب رمحه اهللا تعاىل إىل اخلليفة يستعفيه أن مير عليه احلج وملا علم عمر

احلجاج باملدينة املنورة، ألن عمر بن عبد العزيز كان يكره احلجاج وال يطيق أن يراه، ملا هو عليه 
إن عمر بن عبد العزيز كتب إيلَّ : من الظلم، فامتثل الوليد لرغبة عمر، وكتب إىل احلجاج

، وقد كتب عمر بن عبد ٢عفيين من ممرك عليه، فال عليك أن ال متر مبن كرهك فتنح عن املدينةيست
العزيز وهو والٍ على املدينة إىل الوليد بن عبد امللك خيربه عما وصل إليه حال العراق من الظلم 

يما والضيم والضيق بسبب ظلم احلجاج وغشمه، مما جعل احلجاج حياول االنتقام من عمر الس
إن من : وقد أصبح احلجاز مالذاً للفارين من عسف احلجاج وظلمه حيث كتب احلجاج إىل الوليد

قبلي من مراق أهل العراق وأهل الثقاف قد جلوا عن العراق، وجلأوا إىل املدينة ومكة، وإن ذلك 
 فكتب إليه يشري عليه بعثمان بن حبان، وخالد بن عبد اهللا القسري، وعزل عمر عبد: وهن

وقد كان ميول الوليد لسياسة احلجاج واضحاً وكان يظن بأنه سياسة الشدة والعسف هي . ٣العزيز
السبيل الوحيد لتوطيد أركان الدولة، وهذا ما حال بينه وبني األخذ بآراء عمر بن عبد العزيز 

ليد، ونصائحه، وقد أثبتت األحداث فيما بعد أن ما كان يراه عمر أفضل مما كان يسري عليه الو
  .٤وذلك بعد تويل عمر اخلالفة وتطبيقه ملا كان يشري به

  : ـ عودة عمر بن عبد العزيز إىل دمشق٦
خرج عمر بن عبد العزيز من املدينة املنورة وهو يبكي ومعه خادمه مزاحم، فالتفت إىل مزاحم   

ى اهللا عليه ، يشري بذلك إىل قول رسول اهللا صل٥يا مزاحم، خنشى أن نكون من نفت املدينة: وقال
أال وإن املدينة كالكري خيرج اخلبث، ال تقوم الساعة حىت تفين املدينة شرارها، كما ينفي : وسلم

وملا خرج عمر بن عبد العزيز من املدينة نظرت فإذا القمر يف : وقال مزاحم. ٦الكري خبث احلديد
                                                 

 .۱٤۰ سيرة عمر بن عبد العزيز للجوزي صـ
1
  

. البن الحكم ۲٤ز ومناقبه ٬ صـ سيرة عمر بن عبد العزي
2
  

) .۷/۳۸۳( تاريخ الطبري 
3
  

 .۱٦٥ أثر العلماء في الحياة السياسية صـ
4
  

. البن الحكم ۲۷ سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه صـ
5
  

.المدينة تنفي شرارها :  مسلم ٬ ك الحج ٬ باب 
6
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 تنظر إىل القمر ما أال: فكرهت أن أقول ذلك له فقلت:  ـ كأنه تشاءم من ذلك ـ فقال١الدبران
كأنك أردت أن تعلمين أن القمر : فنظر عمر فإذا هو بالدبران فقال! أحسن استواءه يف هذه الليلة

، وسار عمر ٢إنا ال خنرج بشمس وال بقمر ولكن خنرج باهللا الواحد القهار: يا مزاحم. بالدبران
دة يرقب األوضاع عن بعد، مث حىت وصل السويداء، وكان له فيها بيت ومزرعة، فرتل فيها فأقام م

رأى أن مصلحة املسلمني تقتضي أن تكون إقامته يف دمشق، جبوار اخلليفة، لعله بذلك يستطيع أن 
، ومل يكن عمر بن عبد العزيز ٣مينع ظلماً، أو يشارك يف إحقاق حق، فانتقل إىل دمشق فأقام ا

 إقامته يف دمشق جبوار الوليد مل ختل من على وفاق تام مع اخلليفة الوليد بن عبد امللك، ولذلك فإن
مشاكل، فالوليد يعتمد يف تثبيت حكمه على والة أقوياء قساة يهمهم إخضاع الناس بالقوة، وإن 
رافق ذلك كثري من الظلم، بينما يرى عمر إن إقامة العدل بني الناس كفيل باستقرار امللك 

ليد بالشام واحلجاج بالعراق، وحممد بن يوسف الو: وإئتمارهم بأمر السلطان، فكان رمحه اهللا يقول
امتألت واهللا .. ـ أخ احلجاج ـ يف اليمن، وعثمان بن حيان باحلجاز، وقرة بن شريك يف مصر،

  .٤األرض جوراً
  : ـ نصح عمر للوليد باحلد من صالحيات عماله يف القتل٧

ن ذلك نصحه للوليد سلك عمر بن عبد العزيز بعض الطرق والوسائل إلصالح هذا الوضع، فم  
باحلد من صالحيات عماله يف القتل، وقد جنح يف بادي األمر يف استصدار قرار مينع أي والٍ من 
القتل إال بعد علم اخلليفة وموافقته على ذلك، فيذكر ابن عبد احلكم أن عمر بن عبد العزيز دخل 

 فإذا خال لك عقلك، واجتمع يا أمري املؤمنني إن عندي نصيحة،: على الوليد بن عبد امللك، فقال
أنت أعلم، إذا اجتمع لك ما أقول فإنك أحق : ما مينعك منها اآلن؟ قال: فهمك فسلين عنها، قال

: يا غالم من بالباب؟ فقيل له ناس وفيهم عمر بن عبد العزيز، فقال: أن تفهم فمكث أياماً مث قال
ه ليس بعد الشرك إمث أعظم عند اهللا إن: نصيحتك يا أبا حفص فقال عمر: أدخله، فدخل عليه فقال

من الدم، وأن عمالك يقتلون، ويكتبون إن ذنب فالن املقتول كذا وكذا، وأنت املسئول عنه 
واملأخوذ به، فاكتب إليهم أال يقتل أحد منهم أحداً حىت يكتب بذنبه مث يشهد عليه، مث تأمر بأمرك 

علي بكتاب، فكتب إىل . ص ومنع فقدكبارك اهللا فيك يا أبا حف: فقال. على أمر قد وضح لك
وظن أنه مل . أمراء األمصار كلهم فلم حيرج من ذلك إال احلجاج فإنه أمضه، وشق عليه وأقلقه

                                                 
.بع وهو من منازل القمر سمي دبرانًا ألنه يدبر الثريا أي يتبعها نجم بين الثريا والجوزاء ويقال له التابع والتوي:  الدبران 

1
  

 .۲۷ سيرة عمر بن عبد العزيز البن عبد الحكم صـ
2
  

) .۱۲/٦۸۳( البداية والنهاية 
3
  

 .۱٦۲ ٬ أثر العلماء في الحياة السياسية صـ۱٤٦ سيرة عمر بن عبد العزيز البن عبد الحكم صـ
4
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من أين ذهبنا؟ أو من أشار على أمري املؤمنني ذا؟ : يكتب إىل أحد غريه، فبحث عن ذلك، فقال
مث .  هيهات إن كان عمر فال نقض ألمره:فأخرب أن عمر بن عبد العزيز هو الذي فعل ذلك فقال

أن احلجاج أرسل إىل إعرايب حروري ـ من اخلوارج ـ جاف من بكر بن وائل، مث قال له 
فما تقول يف عبد امللك؟ : قال. ما تقول يف يزيد؟ فسبه: قال. احلجاج ما تقول يف معاوية؟ فنال منه

فسكت . والك وهو يعلم عداءك وظلمكأجورهم حني : فما تقول يف الوليد؟ فقال: قال. فظلمه
أنا أحوط لديين، وأرعى ملا استرعيتين : ، مث بعث به إىل الوليد وكتب إليه١احلجاج وافترصها منه

واحفظ له من أن أقتل أحداً مل يستوجب ذلك، وقد بعثت إليك ببعض من كنت أقتل على هذا 
ف أهل الشام وعمر فيهم فقال له فدخل احلروري على الوليد وعنده أشرا. الرأي فشأنك وإياه

قال فما تقول . جبار عات: ما تقول يف عبد امللك؟ قال: قال. ما تقول يفّ؟ قال ظامل جبار: الوليد
قال الوليد البن الريان أضرب عنقه فضرب عنقه، مث قام فدخل مرتله . ظامل: يف معاوية؟ قال

يا أبا حفص ما تقول ذا؟ : ده عليه فقاليا غالم أردد علي عمر، فر: وخرج الناس من عنده فقال
ما أصبت بقتله، ولغري ذلك كان أرشد وأصوب، كنت تسجنه حىت : أصبنا أم أخطأنا؟ فقال عمر

يراجع اهللا عز وجل أو تدركه منيته، فقال الوليد شتمين وشتم عبد امللك وهو حروري أفتستحل 
و تعفو عنه، فقام الوليد مغضباً، فقال ذلك؟ قال لعمري ما استحله، لو كنت سجنته إن بدا لك أ

يغفر اهللا لك يا أبا حفص، لقد راددت أمري املؤمنني حىت ظننت أنه سيأمرين : ابن الريان لعمر
، وهكذا احتار احلجاج على الوليد ليصرفه على األخذ برأي عمر يف احلد من ٢بضرب عنقك

  .٣سرف احلجاج وأمثاله يف القتل
  :عزيز يف التعامل مع اخلوارج ـ رأي عمر بن عبد ال٨

فباإلضافة إىل املوقف الذي مر ذكره آنفاً ـ يف شأن احلروري الذي بعث به احلجاج ـ وردت   
روايات توضح املوقف نفسه فعن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخربه أن الوليد أرسل إليه 

ما :  ابن الريان، قائم بسيفه، فقالفجلست وليس عنده إال: بالظهرية، فوجده قاطباً بني عينيه، قال
مالك؟ فسكت، فعاد ملثلها، : تقول فيمن يسب اخللفاء؟ أترى أن يقتل؟ فسكت، فانتهرين، وقال

فإين أرى أن ينكل فرفع رأسه إىل : ال، ولكنه سب اخللفاء قلت: أقتل يا أمري املؤمنني؟ قال: فقلت
  .إنه فيهم لتائه: ابن الريان، فقال الوليد

                                                 
.انتهزها :  افترصها 

1
  

 .۱٦٤ أثر العلماء في الحياة السياسية ۱۲۱ ـ ۱۱۹سيرة عمر بن عبد العزيز البن عبد الحكم صـ 
2
  

 .۱٦٤ أثر العلماء في الحياة السياسية صـ
3
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  "حه الوليد عندما أراد خلع سليمان والبيعة البنه ـ نص٩
ومن آخر مواقفه اليت ذكرت لعمر بن عبد العزيز يف عهد الوليد بن عبد امللك نصحه للوليد عندما   

أراد خلع سليمان والبيعة البنه عبد العزيز من بعده، فوقف عمر من ذلك موقفاً حازماً حيث مل 
يا أمري املؤمنني إمنا بايعنا لكما يف عقدة :  أراده على ذلكيستجب ألمر الوليد يف ذلك وقال حني

فغضب الوليد على عمر، وحاول استخدام الشدة معه لعله يوافقه : واحدة فكيف خنلعه ونتركك
على ما أراد، فيذكر أنه أغلق عليه الدار وطني عليه الباب حىت تدخلت أم البنني أخته وزوجة 

  .١ذبل ومالت عنقهالوليد ففتح عنه بعد ثالث وقد 
  

  :عمر يف عهد سليمان بن عبد امللك: خامساً
يف عهد سليمان يأت الفرص لعمر بن عبد العزيز بقدر كبري فظهرت آثاره يف خمتلف اجلوانب، فبمجرد 

يا أبا حفص إنا ولينا ما : تويل سليمان اخلالفة قرب عمر بن عبد العزيز وأفسح له اال واسعاً حيث قال
 وجعله وزيراً ومستشاراً مالزماً له ٢ومل يكن بتدبريه علم، فما رأيت من مصلحة العامة فمر بهقد ترى، 

ما هو إال أن يغيب : يف إقامته أو سفره وكان سليمان يرى أنه حمتاج له يف صغريه وكبريه، فكان يقول
مت بأمر وال يا أبا حفص ما اغتم: ويف موضع آخر قال. ٣عين هذا الرجل فما أجد أحداً يفقه عين

  .٤أكربين أمر إال خطرت فيه على بايل
  : ـ أسباب تقريب سليمان لعمر١

  :      والذي دفع سليمان إىل إفساح اال أمام عمر ذه الصورة يعود يف نظري إىل عدة أسباب منها
حيث مل يكن مثل أخيه الوليد معجباً بنفسه معتداً : أ ـ شخصية سليمان بن عبد امللك      

أيه وواقعاً حتت تأثري بعض والته، بل كان سليمان على العكس من ذلك غري معتد برأيه خالياً بر
  .من التأثريات األخرى عليه 

  .قناعة سليمان مبا يتمتع به عمر من نظرات وآراء صائبة    ب ـ 

                                                 
 .۱٦۷أثر العلماء صـ) ٬۱٤۹ ٥/۱٤۸( سير أعالم النبالء 

1
  

 .۱٦۸ المصدر نفسه نقًال عن اثر العلماء صـ
2
  

) .۱/٥۹۸( المعرفة والتاريخ للفسوي 
3
  

 .۱٦۸ البن عبد الحكم ٬ اثر العلماء صـ۲۸ سيرة عمر بن عبد العزيز صـ
4
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ر موقف عمر من حماولة الوليد خللع سليمان مما جعل سليمان يشكر ذلك لعمر، وقد أشا   جـ ـ 
  .١فلذلك شكر سليمان وعمر وأعطاه اخلالفة بعده: هلذا الذهيب حيث قال بعد عرضه ملوقف عمر

  : ـ تأثري عمر على سليمان يف إصدار قرارات إصالحية٢
عزل والة : فقد كان لعمر أثر كبري على سليمان يف إصدار عدد من القرارات النافعة ومن أمهها     

، ومنها ٢ كوايل مكة، خالد القسري ووايل املدينة عثمان بن حياناحلجاج، وبعض الوالة اآلخرين،
أن الوليد بن عبد امللك : األمر بإقامة الصالة يف وقتها، فأورد ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز

كان يؤخر الظهر والعصر، فلما ويل سليمان كتب إىل الناس ـ عن رأي عمر ـ أن الصالة 
مع أمور جليلة كان يسمع من : اك أمور أخرى أمجلها الذهيب بقوله وهن٣كانت قد أميتت فأحيوها

  .٤عمر فيها
  : ـ إنكاره على سليمان بن عبد امللك يف حتكيمه كتاب أبيه٣

كلم عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد امللك يف مرياث بعض بنات عبد العزيز من بين عبد امللك،      
د امللك كتب يف ذلك كتاباً منعهن ذلك، فتركه يسرياً مث إن عب: فقال له سليمان بن عبد امللك

: راجعه فظن سليمان أنه امه فيما ذكر من رأي عبد امللك يف ذلك األمر فقال سليمان لغالمه
أبا املصحف دعوت يا أمري املؤمنني؟ فقال أيوب بن : ائتين بكتاب عبد امللك، فقال له عمر

إذا أفضى األمر إليك : الم تضرب فيه عنقه، فقال له عمرليوشكن أحدكم أن يتكلم الك: سليمان
إن كان جهل فما : فالذي دخل على املسلمني أعظم مما تذكر، فزجر سليمان أيوب، فقال عمر

فهذا موقف من مواقف اجلرأة يف قول احلق الذي يحمد لعمر حيث اعترب سليمان بن . ٥حلمنا عنه
غيريه فنبهه عمر إىل أن الكتاب الذي ال ينقض وال يغير هو عبد امللك كتابة أبيه شرعاً ال ميكن ت

كتاب اهللا تعاىل وحده، وهكذا يصل الطغيان بضحاياه إىل تعظيم شأن اآلباء واألجداد الذين ورثوا 
ذلك اد الزائل ألبنائهم إىل احلد الذي يعتربون فيه قضاءهم شرعاً نافذاً من غري نظر يف موافقته 

 خمالفته، وموقف يذكر لسليمان حيث وبخ ولده الذي هدد عمر أن قال كلمة حلكم اإلسالم أو
  .٦احلق، وهذا يدل على ما يتصف به سليمان من سرعة الرجوع إىل احلق إذا تبني له

                                                 
) .٥/۱٤۹( سير أعالم النبالء 

1
  

 .۱٦۹ أثر العلماء على الحياة السياسية صـ
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 .۱۷۰ تاريخ دمشق نقًال عن أثر العلماء على الحياة السياسية صـ
3
  

) .٥/۱۲٥( سير أعالم النبالء 
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 .۳۱بن عبد العزيز البن عبد الحكم صـ سيرة عمر 
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) .۳۱ ۱٥/۳۰٬( التاريخ اإلسالمي 
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  : ـ إنكاره على سليمان بن عبد امللك يف اإلنفاق٤
كيف رأيت ما :  بن عبد العزيزقدم سليمان بن عبد امللك املدينة فأعطى ا ماالً عظيماً، فقال لعمر  

فهذا تقومي جيد . ١رأيتك زدت أهل الغىن غىن وتركت أهل الفقر بفقرهم: فعلنا يا أبا حفص؟ قال
من عمر بن عبد العزيز لعمل سليمان بن عبد امللك، فقد كان سليمان جلهله بدقائق أحكام 

لى الرعية قد عمل صاحلاً، فأفاده الشريعة يف جمال اإلنفاق ـ يظن أنه بإنفاقه ذلك املال الكثري ع
، فقد بني ٢عمر بن عبد العزيز بأنه قد أخطأ حينما صرف ذلك املال لغري مستحقيه وحرم منه أهله

  .عمر رمحه اهللا أمهية التفريق بني بذل اخلري وصرفه ملستحقيه
  : ـ حث عمر سليمان على رد املظامل٥

ب فيه برق وصواعق، ففزع منه سليمان ومن خرج سليمان ومعه عمر إىل البوادي، فأصابه سحا  
خذ هذه : إمنا هذا صوت نعمة فكيف لو مسعت صوت عذاب؟ فقال سليمان: معه، فقال عمر

قوم : وما هو؟ قال: أو خري من ذلك يا أمري املؤمنني؟ قال: املائة ألف درهم وتصدق ا، فقال عمر
، ويظهر عند عمر وضوح فقه ٣ملصحبوك يف مظامل مل يصلوا إليك، فجلس سليمان فرد املظا

  .ترتيب األولويات فرد املظامل مقدم على بذل الصدقات
 أقبل سليمان بن عبد امللك وهو أمري املؤمنني، ومعه عمر بن : ـ أرى دنيا يأكل بعضها بعضا٦ً

عبد العزيز على معسكر سليمان، وفيه تلك اخليول واجلمال والبغال واألثقال والرجال، فقال 
. أرى دنيا يأكل بعضها بعضاً، وأنت املسئول عن ذلك كله: ما تقول يا عمر يف هذا؟ قالسليمان 

فلما اقتربوا من املعسكر، إذا غراب قد أخذ لقمة يف فيه من فسطاط سليمان وهو طائر ا ونعب 
: ما ظنك أنه يقول؟ قال: فقال. ال أدري: ما تقول يف هذا يا عمر؟ فقال: ، فقال له سليمان٤نعبة

أعجب : ما أعجبك؟ فقال عمر: من أين جاءت؟ وأين يذهب ا؟ فقال له سليمان: كأنه يقول
  .٥مين من عرف اهللا فعصاه، ومن عرف الشيطان فأطاعه

                                                 
 .۱۳۱ سيرة عمر بن عبد العزيز البن الحكم صـ
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) .۱٥/۲۹( التاريخ اإلسالمي 
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 .۱۷۰ ٬ أثر العلماء في الحياة السياسية صـ۳۳ سيرة عمر بن عبد العزيز صـ
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.ه في صياحه صوت أو مد عنقه وحرك رأس:  نعب الغراب 
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) .۱۲/٦۸٥( البداية والنهاية 
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 ملا وقف سليمان وعمر بعرفة جعل سليمان يعجب من كثرة : ـ هم خصماؤك يوم القيامة٧
وهم خصماؤك : ل عنهم غداً ويف روايةهؤالء رعيتك اليوم،، وأنت مسئو: الناس، فقال له عمر

  .١باهللا استعني: يوم القيامة فبكى سليمان وقال
  : ـ زيد بن احلسن بن علي مع سليمان٨

كان زيد بن احلسن بن علي قد أجاب الوليد بن عبد امللك يف مسألة خلع سليمان خوفاً من   
مان وجد الكتاب، فبعث إىل واليه الوليد، وكتب مبوافقته من املدينة إىل الوليد، فلما استخلف سلي

على املدينة، أن يسأل زيداً عن أمر الكتاب، فإن هو اعترف به فليبعث بذلك إليه، وإن أنكر عليه 
اليمني أمام منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما بعث باعترافه إىل سليمان كتب سليمان إىل 

ال خترج حىت أكلم : فحبس عمر الرسول وقال.. وايل املدينة أن يضربه مائة سوط وميشيه حافياً
فجلس الرسول . أمري املؤمنني، فيما كتب يف زيد بن حسن لعلي أطيب نفسه فيترك هذا الكتاب

فمرض سليمان، فقال للرسول ال خترج فإن أمري املؤمنني مريض، فلما تويف سليمان وأفضى األمر 
عزيز قريباً من سليمان طيلة مدة خالفته حيوطه وظل عمر بن عبد ال. ٢إىل عمر دعا بالكتاب ومزقه
، ويرى الدكتور يوسف العش أن سياسة عمر بن عبد العزيز ٣بنصحه ويشاركه مسئولياته

ومنطلقاا بدأت منذ بداية خالفة سليمان، نعم أن سليمان كان يشتط حيناً يف سياسته، فيتخذ 
 بالرغم من ذلك راجح القوة يف خالفته تدابري لعل عمر ال يقرها، لكن عمر بن عبد العزيز كان

وسياسة عمر مل تتغري، فهو يف دمشق مثله يف املدينة، على أنه يف دمشق يستطيع أن يفعل أكثر من 
، والظلم والعسف، ونالحظ أن عمر بن عبد العزيز تعامل ٤املدينة، واألمر املهم عنده هو منع اجلور

 عن املنكر يف رد املظامل ومنعها وعندما وصل للخالفة مع سنة التدرج وفقه األمر باملعروف والنهي
إزداد يف إحقاق العدل وحماربة الظلم ألن الصالحيات املتاحة كانت أكرب، فهو نصح عمه عبد 
امللك وذكره باآلخرة مع جربوته وظلمه، ومل يتقاعس يف عهد ابن عمه الوليد، وتقدم خطوات 

له الفرصة يف خالفته وبالتايل ال نقول أن ما ووفق حسب اإلمكان يف عهد سليمان وأتيحت 
حدث لعمر على مستواه الشخصي انقالب وإمنا االنقالب يف توظيف الدولة خلدمة الشريعة يف 
كافة شؤون احلياة ولو كان على حساب العائلة احلاكمة، اليت كانت هلا خمصصاا وصالحياا 

  . ردها إىل بيت املال أو إىل أصحاا األصلينيواليت اعتربها عمر بن عبد العزيز حقوق لألمة جيب
                                                 

) .۱۲/٦۸٥( المصدر نفسه 
1
  

 .۱۰٤ سيرة عمر بن عبد العزيز البن عبد الحكم صـ
2
  

 .۱۷۳ أثر العلماء في الحياة السياسية صـ
3
  

 .۲٥٤ الدولة األموية ٬ يوسف العشي صـ
4
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  :خالفة عمر بن عبد العزيز: سادساً 

ومن حسنات سليمان عبد امللك قبوله يل نصيحة الفقيه العامل رجاء بن حيوة الكندي الذي اقترح 
على سليمان يف مرض موته أن يويل عمر بن عبد العزيز، وكانت وصية مل يكن للشيطان فيها 

يرحم اهللا سليمان افتتح خالفته بإحياء الصالة، واختتمها باستخالفه : ال ابن سريين، ق١نصيب
هـ، وصلى عليه عمر بن عبد العزيز، وكان ٩٩عمر بن عبد العزيز، وكانت سنة وفاته سنة 

، وتعددت الروايات يف قصة استخالف سليمان لعمر ، وقد ٢)أؤمن باهللا خملصاً: (منقوش يف خامته
 حديثي عن عهد سليمان، ومن الروايات أيضاً ما ذكره ابن سعد يف طبقاته، عن ذكرت بعضها يف

ملا كان يوم اجلمعة لبس سليمان بن عبد : مسعت رجاء بن حيوة يقول: سهيل بن أيب سهيل قال
أنا واهللا امللك الشاب فخرج إىل الصالة يصلي : امللك ثياباُ خضر من خز ونظر يف املرآة فقال

فلم يرجع حىت وعك، فلما ثقل كتب كتاب عهده إىل ابنه أيوب، وهو غالم مل يبلغ بالناس اجلمعة 
ما تصنع يا أمري املؤمنني؟ إنه مما حيفظ به اخلليفة يف قربه أن يستخلف الرجل الصاحل، فقال : فقلت

 كتاب استخري اهللا فيه، وانظر، ومل أعزم عليه، فمكث يوماً أو يومني، مث خرقه مث دعاين،: سليمان
ما ترى يف داود بن سليمان؟ فقلت هو غائب بقسطنطينية، وأنت ال تدري أحي هو أم : فقال
. رأيك يا أمري املؤمنني وأنا أريد أن أنظر من يذكر: فقلت: يا رجاء فمن ترى؟ قال: قال. ميت
 هو على: فقال. أعلمه واهللا فاضالً خياراً مسلماً: كيف ترى يف عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: فقال

ذلك واهللا لئن وليته، ومل أول أحداً من ولد عبد امللك لتكونن فتنة وال يتركونه أبداً يلي عليهم إال 
فيزيد بن عبد امللك : أن أجعل أحدهم بعده ـ ويزيد بن عبد امللك غائب على املوسم ـ قال

لرمحن فكتب بيده بسم اهللا ا: رأيك قال: أجعله بعده، فإن ذلك مما يسكنه ويرضون به، قلت 
الرحيم، هذا كتاب من عبد اهللا سليمان أمري املؤمنني لعمر بن عبد العزيز، إين وليته اخلالفة من 

. بعدي، ومن بعده يزيد بن عبد امللك، فامسعوا له وأطيعوا، واتقوا اهللا، وال ختتلفوا، فيطمع فيكم
معوا، فأرسل وختم الكتاب فأرسل إىل كعب بن حامد صاحب الشرطة أن مر أهل بييت فليجت

أذهب بكتاب هذا إليهم، : لرجاء بعد اجتماعهم: إليهم كعب، فجمعهم، مث قال سليمان
: ففعل رجاء، فلما قال هلم ذلك رجاء قالوا: قال. فاخربهم، إنه كتايب ومرهم فليبايعوا من وليت

: ل هلم سليمانفدخلوا فقا. ندخل فنسلم على أمري املؤمنني، قال نعم: مسعنا وأطعنا ملن فيه، وقالوا
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هذا الكتاب ـ وهو يشري هلم وهم ينظرون إليه يف يد رجاء بن حيوة ـ هذا عهدي، فامسعوا، 
مث خرج بالكتاب خمتوماً يف يد : قال. قال فبايعوا رجالً. وأطيعوا وبايعوا ملن مسيت يف هذا الكتاب

قدام، إن سليمان كانت يل يا أبا امل: فلما تفرقوا جاءين عمر بن عبد العزيز فقال: قال رجاء. رجاء
به حرمة ومودة، وكان يب براً ملطفاً، فأنا أخشى أن يكون قد أسند إيل من هذا األمر شيئاً، 
فأنشدك اهللا وحرميت وموديت، أال أعلمتين إن كان ذلك حىت أستعفيه اآلن قبل أن يأيت حال ال 

قال . فذهب عمر غضبان: قال. داًال واهللا حرفاً واح: فقال رجاء. أقدر فيها على ما أقدر الساعة
يا رجاء، إن يل بك حرمة ومودة قدمية وعندي شكر، : ولقيين هشام بن عبد امللك، فقال: رجاء

فأعلمين أهذا األمر إيلّ؟ فإن كان إيل علمت، وإن كان إىل غريي تكلمت، فليس مثلي قصر به، 
فأبيت وقلت ال واهللا ال : قال رجاء. وال حني عنه هذا األمر، فأعلمين فلك اهللا ال أذكر امسك أبداً

، وهو يضرب بإحدى يديه على األخرى، وهو ..، فانصرف هشام.أخربك حرفاً واحداً مما أسر إيل
: فإىل من إذا حنيت عين؟ أخترج من بين عبد امللك؟ فواهللا إين لعني بين عبد امللك قال رجاء: يقول

فجعلت إذا أخذته سكرة من سكرات :  قال.ودخلت على سليمان بن عبد امللك، فإذا هو ميوت
حىت فعلت ذلك . مل يأت ذلك بعد يا رجاء: املوت، حرفته إىل القبلة، فجعل يقول وهو يفأق

من اآلن يا رجاء، إن كنت تريد شيئاً أشهد أن ال إله إال اهللا، : فلما كانت الثالثة قال. مرتني
لما أغمضته سجيته بقطيفة خضراء وأغلقت قال فحرفته، ومات، ف. وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

نام وقد تغطى، فنظر الرسول إليه، : الباب، وأرسلت إىل زوجته تنظر إليه، كيف أصبح فقلت
وأجلست على الباب : قال رجاء. مغطى بالقطيفة فرجع، فأخربها، فقبلت ذلك وظنت أنه نائم
فخرجت، فأرسلت : قال. يفة أحداًمن أثق به وأوصيته أن ال يرمي حىت آتيه، وال يدخل على اخلل

: إىل كعب بن حامد العنسي، فجمع أهل بيت أمري املؤمنني، فاجتمعوا يف مسجد دابق فقلت
هذا أمري املؤمنني، بايعوا على ما أمر به، ومن مسى : قلت! قد بايعنا مرة ونبايع أخرى: بايعوا، قالوا

فلما بايعوا بعد موت سليمان، : قال رجاء. يف هذا الكتاب املختوم، فبايعوا الثانية رجالً رجالً
إنا هللا وإنا إليه راجعون : قالوا. رأيت أين قد أحكمت األمر، قلت قوموا إىل صحابكم فقد مات

قال . ال نبايعه أبداً: وقرأت عليهم الكتاب، فلما انتهيت إىل ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام
وأخذت بضبعي عمر، فأجلسته : قال رجاء. ر رجليهفقام جي. أضرب واهللا عنقك، قم فبايع: قلت

: على املنرب وهو يسترجع، ملا وقع فيه، وهشام يسترجع ملا أخطاه فلما انتهى هشام إىل عمر، قال
نعم، : إنا هللا وإنا إليه راجعون، أي حني صار هذا األمر إليك على ولد عبد امللك، قال فقال عمر
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وقال أبو احلسن الندوي على موقف . ١ر إيل ـ لكراهيت لهفإنا هللا وأنا إليه راجعون، حني صا
وكان لرجاء مأثرة ال ينساها اإلسالم، وال أعرف رجالً من ندماء امللوك ورجاهلم : رجاء بن حيوة

انتفع بقربه ومرتلته عند امللوك مثل انتفاعه، وانتهز الفرصة مثل انتهازه وأسدى لإلسالم خدمة 
يوة فقد رسم منهجاً ملن جيلس مع امللوك من العلماء كيف يعز ، فرحم اهللا رجاء بن ح٢مثله

  .اإلسالم ويذكر اخللفاء باهللا وينتهز الفرص املناسبة خلدمة دين اهللا
  : ـ منهج عمر يف إدارة الدولة من خالل خطبته األوىل١

ذا األمر عن أيها الناس إين قد ابتليت : صعد عمر املنرب وقال يف أول لقاء مع األمة بعد استخالفه
غري رأي كان مين فيه، وال طلبة له، وال مشورة من املسلمني وإين قد خلعت ما يف أعناقكم من 

قد اخترناك يا أمري املؤمنني ورضينا بك . فصاح الناس صيحة واحدة. بيعيت، فاختاروا ألنفسكم
ضاف قائالً حيدد فول أمرنا باليمن والربكة وهنا شعر أنه ال مفر من حتمل مسؤولية اخلالفة فأ

أما بعد فإنه ليس بعد نبيكم نيب، وال بعد الكتاب الذي : ٣منهجه وطريقته يف سياسة األمة املسلمة
أنزل عليه كتاب، أال إن ما أحل اهللا حالل إىل يوم القيامة، أال إين لست بقاض، ولكين منفذ، أال 

صية اهللا، أال إين لست خبريكم، وإين لست مببتدع ولكين متبع، أال إنه ليس ألحد أن يطاع يف مع
أيها الناس من صحبنا فليصحبنا خبمس، و إال . ولكين رجل منكم غري أن اهللا جعلين أثقلكم محالً

يرفع إلينا حاجة من ال يستطيع رفعها، ويعيننا على اخلري جبهده ويدلنا من اخلري على ما : فال يقربنا
أوصيكم بتقوى اهللا، فإن تقوى اهللا . رض فيما ال يعنيهتدي إليه، وال يغتابن عندنا الرعية وال يعت

خلف من كل شيء وليس من تقوى اهللا عز وجل خلف، واعملوا اآلخرتكم، فإنه من عمل 
آلخرته كفاه اهللا تبارك وتعاىل أمر ديناه، وأصلحوا سرائركم، يصلح اهللا الكرمي عالنيتكم، وأكثروا 

وإن هذه األمة مل ...  يرتل بكم، فإنه هادم اللذاتمن ذكر املوت، وأحسنوا االستعداد قبل أن
ختتلف يف را عز وجل، وال يف نبيها صلى اهللا عليه وسلم، وال يف كتاا وإمنا اختلفوا يف الدينار 

مث رفع صوته حىت أمسع الناس . والدرهم، وإين واهللا ال أعطي أحداً باطالً، وال أمنع أحداً حقا
طاع اهللا وجبت طاعته، ومن عصى اهللا فال طاعة له، أطيعوين ما أطعت يا أيها الناس، من أ: فقال

وإن من حولكم من األمصار واملدن فإن هم أطاعوا كما . اهللا، فإذا عصيت اهللا فال طاعة يل عليكم
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وهكذا عقدت اخلالفة لعمر بن عبد . ، مث نزل١أطعتم فأنا وليكم، وإن هم نقموا فلست لكم بوال
، ويظهر لنا من ٢م، وهو يوم اجلمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعنيالعزيز يف ذلك اليو

  :هذه اخلطبة السياسية اليت قرر عمر بن عبد العزيز أتباعها يف احلكم وهي
 الترامه بالكتاب والسنة، وأنه غري مستعد لالستماع إىل أي جدل يف مسائل الشرع، والدين أ ـ

 من حيث حتليل ما أحل اهللا وحترمي ما حرم اهللا على أساس أنه حاكم منفذ وأن الشرع بني
  .ورفضه للبدعة واآلراء احملدثة

  : حدد ملن يريد أن يتصل به ويعمل معه من رعيته أن يكون اتصاله معه خلمسة أسبابب ـ

أن يرفع إليه حاجة من ال يستطيع أن يصل إىل اخلليفة، أي أنه جعل املقربني منه مهزة وصل ـ * 
  .ال يستطيعون الوصول إليه، فيعرف بذلك حوائج الناس، وينظر فيهابينه، وبني من 

أن يعينه على اخلري ما استطاع، أي أن عالقة هؤالء به تقوم على أساس نزعة اخلري يعني ـ * 
  .اخلليفة عليه، وبالتايل حيذره من أي شر

  .وخري الدينفرض على من يقترب إليه فريضة أن يرشده، ويهديه إىل ما فيه خري األمة،  ـ* 

  . ى من يريد أن يتقرب إليه، عن أن يغتاب إليه أحدـ* 

   . أن ال يتدخل أي متقرب منه يف شؤون احلكم، وفيما ال يعنيه عامة ـ* 
لقد كان يدرك مدى تأثري البطانة واملقربني من احلاكم على احلاكم وعلى الرعية، وعلى 

كم مبا ارتضى يف نطاق شرع اهللا، دون أن أسلوب احلكم، فآثر أن ينبه الناس حىت يتركوه حي
يبعدهم ائياً ألنه أجاز هلؤالء املقربني أن يدلوه على اخلري، ويعينوه عليه، وأن ينقلوا إليه 

  .٣حاجة احملتاج
كما أنه حذر الناس من عواقب الدنيا لو أساؤوا فيها، وطلب إليهم أن يصلحوا سرائرهم ج  ـ 

  .وحيذروا املوت، ويتعظوا به
قطع على نفسه عهداً بأن ال يعطي أحداً باطالً، وال مينع أحداً حقاً، وأنه أعطاهم حقاً ح ـ 

هذه . عليه، وهو أن يطيعوه ما أطاع اهللا، وأنه ال طاعة له عليهم إذا عصاه سبحانه وتعاىل
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هي اخلطوط العريضة لسياسة عمر، ذكرها يف أول لقاء له مع الرعية وأهل احلل والعقد يف 
جد، بعد بيعته فدولته قد حددها بالسري على كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه املس

وسلم وقد آثر أن ال يدع ألي عامل من عماله حجة عليه بعد ذلك ففصل ما أمجل يف 
  :خطبته األوىل يف كتب أرسلها إىل عماله وقد كانت هذه الكتب نوعني

يلتزموا به يف مسلكهم الشخصي، واخلاص، إزاء كتب إىل العمال يبصرهم مبا جيب عليهم أن ـ 
  .الرعية ـ وسوف نتحدث عن ذلك بإذن اهللا

وكتب إىل عماله اليت حددت سياستهم، وطريقة تعاملهم مع أفراد الرعية من املسلمني، وغري ـ 
املسلمني، ممن كانوا يسكنون دار اإلسالم وعمر يف هذه الكتب ـ كما سيظهر بإذن اهللا ـ 

، وسيأيت احلديث عن منهجه من خالل ١قفه كفقيه متبحر يف أصول الدينتكلم عن مو
  . أعماله

  : ـ احلرص على العمل بالكتاب والسنة٢
من أهم ما مييز منهج عمر يف سياسته، حرصه على العمل بالكتاب والسنة ونشر العلم بني رعيته 

ة اخلالفة، فهي حفظ الدين وتفقيههم يف الدين وتعريفهم بالسنة، ومنطلق عمر يف ذلك فهمه ملهم
، فهو يرى أن من أهم واجباته تعريف رعيته مببادئ دينهم ومحلهم على العمل ٢وسياسة الدنيا به

إن لإلسالم حدوداً وشرائع وسنناً فمن عمل ا استكمل : يف إحدى خطبه: ا، فورد عنه أنه قال
مكموها وأمحلكم عليها، وإن أمت اإلميان، ومن مل يعمل ا مل يستكمل اإلميان، فألن أعش أعل

فلو كان كل بدعة مييتها اهللا على يدي وكل سنة : وقال أيضاً. ٣فما أنا على صحبتكم حبريص
ويف . يعيشها اهللا على يدي ببضعة من حلمي حىت يأيت آخر ذلك على نفسي كان يف اهللا يسرياً

، هلذا بادر عمر ٤ن أعيش فواقاًواهللا لوال أن أنعش سنة أو أسري حبق ما أحببت أ: موضع آخر قال
يف تنفيذ هذه املسئولية املهمة، فبعث العلماء يف تعليم الناس وتفقيههم إىل خمتلف أقاليم الدولة ويف 
حواضرها وبواديها، وأمر عماله على األقاليم حبث العلماء على نشر العلم، فقد جاء يف كتابه الذي 

جندك فلينشروا ما علمهم اهللا من ذلك، وليتحدثوا به ومر أهل العلم والفقه من : بعث إىل عماله
أما بعد فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم يف مساجدهم : ، ومما كتب به إىل بعض عماله٥يف جمالسهم
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، ٢، كما أمر عماله أن جيروا الرواتب على العلماء ليتفرغوا لنشر العلم١فإن السنة كانت قد أميتت
تفقيه الناس يف الدين، فبعث يزيد بن أيب مالك الدمشقي واحلارث بن وانتدب العديد من العلماء ل

، وذكر الذهيب أن عمر ندب يزيد بن أيب مالك ليفقه بين منري ٣ميجد األشعري يفقهان الناس والبدو
، وكان قد بعث عشرة من ٤ويقرئهم، وبعث نافع موىل ابن عمر إىل أهل مصر ليعلمهم السنن

هون أهلها وسيأيت احلديث عنهم بإذن اهللا، ومل تنحصر مهمة هؤالء العلماء الفقهاء إىل إفريقية يفق
يف التعليم فحسب، بل منهم من أسند إليه بعض الواليات، ومنهم من تويل القضاء وأسهم أكثرهم 
باإلضافة إىل نشر العلم يف جمال الدعوة واجلهاد يف سبيل اهللا ، وهذا االهتمام الذي متيز به منهج 

يم الناس وتفصيلهم ألمور دينهم له أبعاد سياسية وآثار أمنية، ذلك أن نشر الوعي الديين عمر لتعل
الصحيح والفقه فيه بني أفراد الرعية له أثر يف محاية عقول أبناء األمة من عبث األفكار اليت ينعكس 

  . وغريهم٥خطرها على االستقرار السياسي واألمين، كأفكار اخلوارج
َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا الصََّلاَة : (( قال تعاىل: عمر بن عبد العزيز ـ الشورى يف دولة٣

 ُيْنِفُقوَن  َرَزْقَناُهْم  َوِممَّا  َبْيَنُهْم  ُشوَرى  َعْنُهْم : (وقال تعاىل). ٣٨: اآلية / الشورى )) (َوَأْمُرُهْم َفاْعُف

وقد اهتم ). ١٥٩: اآلية : آل عمران )) (َأْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّهَواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْل
إن املشورة واملناظرة : عمر بن عبد العزيز بتفعيل مبدأ الشورى يف خالفته، ومن أقواله يف الشورى

ه عمر ، وكان أول قرار اختذ٦باب رمحة ومفتاح بركة ال يضل معهما رأي، وال يفقد معهما حزم
بعدما ويل أمر املدينة للوليد بن عبد امللك، يتعلق بتطبيق مبدأ الشورى، وجعله أساساً يف إمارته، 

 ـ كما مر معنا ـ ٧حني دعا من فقهاء املدينة وكبار علمائها، وجعل منهم جملساً استشارياً دائماً
قه وقت املسئولية حري مبن جعل الشورى أحد مبادئ إمارته حني كانت مسئوليته جزئية أن يطب

الكاملة، واملهمة العظمى، أال وهي والية أمر املسلمني كافة وقد تبني مبدأ الشورى من أول يوم يف 
أيها الناس، إين قد ابتليت ذا األمر، من غري رأي كان مين فيه، وال طلبة له : خالفته، وقال للناس

فصاح ) فاختاروا ألنفسكم(بيعيت، وال مشورة من املسلمني، وإين قد خلعت ما يف أعناقكم من 
، وبذلك ٨قد اخترناك يا أمري املؤمنني، ورضينا بك فول أمرنا باليمن والربكة: الناس صيحة واحدة

                                                 
 .۷٦ سيرة عمر بن عبد العزيز البن الجوزي صـ

1
  

 .۱۷۹لسياسية صـ البداية والنهاية نقًال عن أثر العلماء في الحياة ا
2
  

 .۱۷۹أثر العلماء صـ) ٦/۱۷٥( مختصر تاريخ دمشق 
3
  

) .٥/٤۳۸( سير أعالم النبالء 
4
  

 .۱۸۰ أثر العلماء في الحياة السياسية صـ
5
  

 .۱۸۹ أدب الدنيا والدين للماوردي صـ
6
  

 .۲۸۳ النموذج اإلداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز صـ
7
  

 .٦٥بن عبد العزيز صـ سيرة مناقب عمر 
8
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خرج عمر من مبدأ توريث الوالية الذي تبناه معظم خلفاء بين أمية إىل مبدأ الشورى واالنتخاب، 
 رأي املسلمني يف األمصار األخرى ومل يكتف عمر باختياره ومبايعة احلاضرين، بل يهمه

وإن من حولكم من األمصار :.. ومشورم، فقال يف خطبته األوىل ـ عقب توليه اخلالفة ـ
وقد كتب إىل األمصار . ١، وإن هم أبوا فلست لكم بوال، مث نزل.واملدن إن أطاعوا كما أطعتم

ه البيعة بعد أن أوضح له أنه يف اإلسالمية فبايعت كلها، وممن كتب هلم يزيد بن املهلب يطلب إلي
وبذلك يتضح أنه مل يكتف مبشورة من . ٢اخلالفة ليس براغب، فدعا يزيد الناس إىل البيعة فبايعوا

  :حوله بل امتد األمر إىل مجيع أمصار املسلمني ونستنتج من موقف عمر هذا ما يلي
  .ظم اخللفاء األموينيأن عمر كشف النقاب عن عدم موافقة األصول الشرعية يف تويل معأ ـ 

  .حرص عمر على تطبيق الشورى يف أمر خيصه هو، أال وهو توليه اخلالفةب ـ 

  .أن من طبق مبدأ الشورى يف أمر مثل تويل اخلالفة حري بتطبيقه فيما سواهجـ ـ 
وكان عمر يستشري العلماء، ويطلب نصحهم يف كثري من األمور أمثال سامل بن عبد اهللا، وحممد   

كما . ٣إين قد ابتليت ذا األمر فأشريوا علي: القرطيب، ورجاء بن حيوة وغريهم، فقالبن كعب 
، وقد حرص عمر على إصالح بطانته ملا توىل ٤كان يستشري ذوي العقول الراجحة من الرجال

اخلالفة، فقرب إىل جملسه العلماء وأهل الصالح، وأقصى عنه أهل املصاحل الدنيوية واملنافع اخلاصة 
 يكتف ـ رمحه اهللا ـ بانتقاء بطانته، بل كان زيادة على ذلك يوصيهم وحيثهم على تقوميه، ومل

إذا رأيتين قد ملت عن احلق فضع يدك يف تلبايب مث هزين مث قل يا عمر ما : فقال لعمر بن مهاجر
ر ؟، وقد كان هلذا املسلك أثر يف تصحيح سياسته التجديدية وجناحها، حيث كان لبطانته أث٥تصنع

، فمن أسباب جناح عمر بن عبد العزيز تقريبه ألهل العلم ٦يف شد أزره، وسداد رأيه وصواب قراره
والصالح وانشراح صدره هلم ومشاركتهم معه لتحمل املسئولية فنتج عن ذلك حصول اخلري 

  .العميم لإلسالم واملسلمني
  : ـ العدل يف دولة عمر بن عبد العزيز٤

                                                 
) .۱۲/٦٥۷( البداية والنهاية 

1
  

 .۲۸٥ تاريخ الطبري ٬ نقًال عن النموذج اإلداري المستخلص من عمر صـ
2
  

 .۱٦ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز صـ
3
  

 .۲۸٥ النموذج اإلداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز صـ
4
  

 .۱۷۷إلى  ۱۷٥ أثر العلماء في الحياة السياسية صـ
5
  

 .۱۷۸ أثر العلماء في الحياة السياسية صـ
6
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 اللَّ: ((قال تعاىل    َواْلِإْحَساِنِإنَّ  ِباْلَعْدِل  َيْأُمُر وأمر اهللا بفعل كما هو معلوم ) ٩٠: النحل ، اآلية )) (َه
 َأِو : (قال تعاىل. يقتضي وجوبه  َعَلى َأْنُفِسُكْم  َوَلْو  ِللَِّه  ُشَهَداَء  ِباْلِقْسِط  َقوَّاِميَن  ُكوُنوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها َيا

َن ِإْن َيُكْن َغِنيا َأْو َفِقيًرا َفاللَُّه َأْوَلى ِبِهَما َفَلا َتتَِّبُعوا اْلَهَوى َأْن َتْعِدُلوا َوِإْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا اْلَواِلَدْيِن َواْلَأْقَرِبي

صورة سلبية مبنع الظلم : وللعدل صورتان) ١٣٥: النساء ، اآلية )) ( خبِرياًَفِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن
 عن املظلوم، أي مبنع انتهاك حقوق الناس املتعلقة بأنفسهم وأعراضهم وأمواهلم، وإزالة آثار وإزالته

التعدي الذي يقع عليهم وإعادة حقوقهم إليهم ومعاقبة املعتدي عليها فيما يستوجب 
وتتعلق أكثر ما تتعلق بالدولة، وقيامها حبق أفراد الشعب يف كفالة : وصورة إجيابية.١العقوبة
م املعاشية، حىت ال يكون فيهم عاجز متروك، وال ضعيف مهمل، وال فقري بائس، حريام وحيا

وقد قام أمري املؤمنني عمر . ٢وال خائف مهدد، وهذه األمور كلها من واجبات احلاكم يف اإلسالم
ذا الركن العظيم واملبدأ اخلطري على أمت وجه وكان يرى أن املسئولية والسلطة يف نظر عمر هي 
القيام حبقوق الناس واخلضوع لشروط بيعتهم، وحتقيق مصلحتهم املشروعة، فاخلليفة أجري عند 

، وقد أحب اإلستزاده من فهم صفات ٣األمة وعليه أن ينفذ مطالبها العادلة حسب شروط البيعة
 اإلمام العادل وما جيب أن يقوم به ليتصف ذه اخلصلة الفريدة احلميدة فكتب إىل احلسن البصري

اإلمام العدل يا أمري املؤمنني كاألب احلاين على ولده يسعى هلم : يسأله يف ذلك فأجابه احلسن
صغاراً، ويعلمهم كباراً، يكتب هلم يف حياته ويدخرهم بعد مماته، واإلمام العدل يا أمري املؤمنني 

، تسهر بسهره، كاألم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، محلته كرهاً، ووضعته كرهاً، وربته طفالً
وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، وتفرح بعافيته، وتغتم بشكايته، واإلمام العدل يا 
أمري املؤمنني وصي اليتامى، وخازن املساكني يريب صغريهم، واإلمام العدل يا أمري املؤمنني كقلب 

أمري املؤمنني هو القائم بني بني اجلوانح، تصلح اجلوانح بصالحه، وتفسد بفساده واإلمام العدل يا 
اهللا وبني عباده، يسمع كالم اهللا ويسمعهم، وينظر إىل اهللا  ويريهم وينقاد إىل اهللا ويقودهم، فال 
تكن يا أمري املؤمنني، فيما ملَّكك اهللا كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله، فبدد، وشرد 

  .٤العيال، فأفقر أهله وفرق ماله
  
  

                                                 
 .۲۲۲ عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ٬ عبد الستار الشيخ صـ

1
  

 .٤٦ ـ ٬٤٥ نظام اإلسالم محمد المبارك صـ۲۲۲ المصدر نفسه صـ
2
  

 .۲۲۳ عمر بن عبد العزيز ٬ خامس الخلفاء عبد الستار صـ
3
  

 .۲۲٤ز ٬ عبد الستار الشيخ صـ عمر بن عبد العزي
4
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  :استه يف رد املظاملأ ـ سي
 تنفيذاً ملا أراده عمر من رد املظامل مهما كان صغرياً أو كبرياً :أمري املؤمنني يبدأ بنفسه  ـ

إنه لينبغي أن ال أبدأ : أنه ملا رد عمر بن عبد العزيز املظامل قال: بدأ بنفسه، روى ابن سعد
 يديه من أرض، أو وهذا الفعل جعله قدوة لآلخرين، فنظر إىل ما يف. ١بأول من نفسي

هذا مما كان الوليد بن عبد امللك أعطانيه : فقال. متاع، فخرج منه حىت نظر إىل فص خامت
وكان ذلك إلصراره على قطع كل شك بيقني، . ٢مما جاءه من أرض املغرب فخرج منه

وحىت يطمئن إىل أن ما يف يده ال شبهة فيه لظلم أو مظلمة حىت ولو كان ورثه، خصوصاً 
لقصص واحلكايات كانت كثرية يتناقلها الناس عن مظامل ارتكبت على عهد خلفاء بين وأن ا

أمية، وعماهلم وقد بلغ به حرصه على التثبت أنه نزع حلي سيفه من الفضة، وحاله 
، وكان ٣كان سيف أيب حملى بفضة فرتعها وحاله حديداً: باحلديد، قال عبد العزيز بن عمر
تاع بعدة طرق كالبيع، ذلك أنه حني استخلف نظر إىل خروجه مما بيده من أرض أو م

مكان له من عبد، وإىل لباسه وعطره وأشياء من الفضول، فباع كل ما كان به عنه غين، 
أو عن طريق ردها إىل أصحاا . ٤فبلغ ثالثة وعشرين ألف دينار، فجعله يف السبيل

 قومه، يروي ابن اجلوزي عن األصليني، وهذا ما فعله بالنسبة للقطائع اليت أقطعه إياها
كنا عند عمر بن عبد العزيز حىت تفرق الناس ودخل إىل أهله : إمساعيل بن أيب حكيم أنه قال

ففزعنا فزعاً شديداً خمافة أن يكون قد جاء فتق : قال. الصالة جامعة: للقائلة فإذا مناد ينادي
زامحاً فقال يا مزاحم، إن وإمنا كان أنه دعا م: قال جويرية. من وجه من الوجوه أو حدث

هؤالء القوم قد أعطونا عطايا واهللا ما كان هلم أن يعطوناها، وما كان لنا أن نقبلها، وإن 
يا أمري املؤمنني، هل : فقال له مزاحم. ذلك قد صار إيل ليس علي فيه دون اهللا حماسب

لهم إىل أك: فذرفت عيناه، فجعل يستدمع ويقول: تدري كم ولدك؟ هم كذا وكذا، قال
مث انطلق مزاحم من وجهه ذلك حىت استأذن على عبد امللك، فأذن له ـ وقد : اهللا؟ قال

ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة؟ هل حدث : اضطجع للقائه ـ فقال له عبد امللك
دعاين أمري : وما ذاك؟ قال: قال. نعم أشد احلدث عليك وعلى بين أبيك: حدث؟ قال

قلت له يا أمري : فما قلت له؟ قال: له عمر ـ فقال عبد امللكاملؤمنني ـ فذكر له ما قا
                                                 

) .٥/۳٤۱( الطبقات 
1
  

) .۳٤۲ ـ ٥/۳٤۱( المصدر نفسه 
2
  

 .۲۰٥عمر وسياسته في رد المظالم صـ) ٥/۳٥٥( المصدر نفسه 
3
  

 . ۲۰٥عمر وسياسته في رد المظالم صـ) ٥/۳٤٥( المصدر نفسه 
4
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جعل يستدمع ويقول : فما قال لك؟ قال: املؤمنني، تدري كم ولدك؟ هم كذا وكذا قال
مث وثب فانطلق إىل . قال عبد امللك بنس وزير الدين أنت يا مزاحم. أكلهم إىل اهللا تعاىل

أما ترمحونه ليس له من الليل والنهار إال هذه : نباب أبيه عمر، فاستأذن عليه، فقال له اآلذ
هذا : فسمع عمر الكالم، فقال من هذا؟ قال. استأذن يل، ال أم لك: الوقعة؟ قال عبد امللك

ما حاجتك يا : فدخل عليه ـ وقد اضطجع عمر للقائلةـ فقال. ائذن له: قال. عبد امللك
وقع : ن وقع رأيك من ذلك؟ قالفأي: قال. حديث حدثنيه مزاحم: بين هذه الساعة؟ قال

احلمد هللا الذي جعل يل من ذرييت من يعينين : مث قال. فرفع عمر يديه: قال. رأيي على إنفاذه
. نعم يا بين أصلي الظهر، مث أصعد املنرب فأردها عالنية على رؤوس الناس. على أمر ديين

ن تسلم لك نيتك إىل يا أمري املؤمنني، ومن لك إن بقيت إىل الظهر أ: فقال عبد امللك
: تأمر مناديك ينادي: قد تفرق الناس ورجعوا للقائلة، فقال عبد امللك: قال عمر. الظهر

فخرجت فأتيت املسجد : قال. الصالة جامعة: فنادى املنادي. الصالة جامعة، فيجتمع الناس
قد كانوا أما بعد فإن هؤالء القوم : فجاء عمر فصعد املنرب، فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال

وإن ذلك قد صار إيل . أعطونا عطايا، واهللا ما كان هلم أن يعطوناها وما كان لنا أن نقبلها
إقرأ يا : ليس علي فيه دون اهللا حماسب، أال وإين قد رددا، وبدأت بنفسي وأهل بييت

فقرأ : قال. مزاحم، قال ـ وقد جيء بسفط قبل ذلك، أو قال جرنة ـ فيها تلك الكتب
اباً منها، فلما فرغ من قراءته ناوله عمر ـ وهو قاعد على املنرب ويف يده جلم ـ مزاحم كت

واستأنف مزاحم كتاباً آخر فجعل يقرؤه، فلما فرغ منه دفعه إىل . فجعل يقصه باجللم: قال
ومن بني مارده عمر مما ١عمر فقصه مث استأنف كتاباً آخر فما زال حىت نودي بصالة الظهر

، ٣، إىل جانب فدك وخيرب٢طائع جبل الورس باليمن وقطائع باليمامةكان يف يده من الق
ما من شيء إال وقد رددته : والسويداء، فخرج منها مجيعاً إال السويداء، فقد قال عمر فيها

يف مال املسلمني إال العني اليت بالسويداء فإين عمدت إىل أرض براح ليس فيها ألحد من 
صلب عطائي الذي جيمع يل مع مجاعة املسلمني وقد املسلمني ضربة سوط، فعملتها من 

وأما قرية فدك ـ اليت تقع مشال املدينة ـ فقد كانت تغل يف . ٤جاءت غلتها مائتا دينار
السنة عشرة آالف دينار تقريباً، فلما ويل عمر اخلالفة سأل عنها وفحصها، فأخرب مبا كان 

                                                 
 .۱۰۸ ـ ۱۰۷ سيرة عمر بن عبد العزيز صـ

1
  

 .۲۰۷ وسياسته في رد المظالم صـ عمر بن عبد العزيز
2
  

 .۲۰۷ المصدر نفسه صـ
3
  

 .٤۰ سيرة عمر بن عبد العزيز البن عبد الحكم صـ
4
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فكتب ـ بناء ...يب بكر وعمر وعثمان من أمرها يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأ
أما بعد فإين نظرت يف : على ذلك ـ إىل أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم كتاباً قال فيه

أمر فدك وفحصت عنه، فإذا هو ال يصلح يل، ورأيت أن أردها على ما كنت عليه يف عهد 
تايب هذا فاقبضها رسول اهللا وأيب بكر وعمر وعثمان، وأترك ما حدث بعدهم، فإذا جاءك ك

وأما الكتيبة فهي حصن من حصون خيرب، وعندما . ١ووهلا رجالً يقوم فيها باحلق والسالم
توىل عمر بن عبد العزيز كتب على عامله على املدينة أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 

 إفحص يل عن الكتيبة، أكانت من مخس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من خيرب أم: يقول
إن رسول : فسألت عمرة بنت عبد الرمحن فقالت: كانت لرسول اهللا خاصة؟ قال أبو بكر

اهللا ملا صاحل بين أيب احلقيق جزأ النطاة والشق مخسة أجزاء فكانت للكتيبة جزءاً منها، 
، كما أرجع عمر للرجل ٢وأعادها عمر بن عبد العزيز إىل ما كانت إليه يف عهد رسول اهللا

ه حبلوان بعد أن عرف أن والده عبد العزيز قد ظلم املصري فيها، وحىت املصري الذي أرض
الدار اليت كان والده عبد العزيز بن مروان قد اشترها من الربيع بن خارجه الذي كان يتيماً 
يف حجره، ردها عليه، لعلمه أنه ال جيوز إشتراء الويل ممن يلي أمره، مث التفت إىل املال الذي 

 الورس باليمن، فرده إىل بيت مال املسلمني رغم شدة حاجة أهله إىل كان يأتيه من جبل
هذا املال، لكنه كان يؤثر احلياة اآلخرة على احلياة الدنيا، كما أمر عمر بن عبد العزيز مواله 

وهكذا بدأ عمر بنفسه . ٣مزامحاً برد املال الذي كان يأتيه من البحرين كل عام إىل مال اهللا
األسوة أمام رعيته حني رد من أمالكه كل ما شابته شائبة الظلم، أو يضرب املثل ويكون 

الشك يف خالص حقه فيه، فرد كل ذلك إىل أصحابه، إنطالقاً من متسكه بالزهد، وإميانه 
برد املظامل إىل أصحاا تقوى اهللا، ووضعاً للحق يف نصابه، بعد أن انتهى من رد كل مال 

زوجته فاطمة بنت عبد امللك ـ وكان هلا جوهر ـ فقال شك بأنه ليس له فيه حق اجته إىل 
إما أن ترديه إىل : أعطانيه أمري املؤمنني، قال: من أين صار هذا املال إليك؟ قالت: هلا عمر

، وقد ٤بيت املال وإما أن تأذين يل يف فراقك، فإين أكره أن أكون أنا وأنت وهو يف بيت
 حال هذا اجلوهر وما صنع فيه أبوك، ومن قد علمت: أوضح عمر هلا سبب كرهه له بقوله

أصابه، فهل لك أن أجعله يف تابوت مث أطبع عليه وأجلعه يف أقصى بيت مال املسلمني 
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: قالت له. وأنفق ما دونه، وإن خلصت إليه أنفقته، وإن مت قبل ذلك فلعمري لريدنه إليك
لك عليها أخوها فمات ـ رمحه اهللا ـ ومل يصل إليه، فرد ذ: أفعل ما شئت وفعل ذلك

ما كنت ألتركه مث آخذه، وقسمه يزيد بني : يزيد بن عبد امللك فامتنعت من أخذه، وقالت
  .١نسائه ونساء بنيه

 وإذا كان عمر قد بدأ بنفسه يف رد املظامل فقد ثىن يف ذلك بأهل بيته :رد مظامل بين أمية  ـ
 دفن بن عمه سليمان بن عبد وبين عمومته وبإخوته من أفراد البيت األموي، وفور فراغه من

امللك، فقد رأى ما أذهله وهو أن أبناء عمه من األمويني أدخلوا الكثري من مظاهر السلطان 
اليت مل تكن موجودة على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو خلفائه الراشدين، فأنفقوا 

من تلك املظاهر الكثري من املال من أجل الظهور مبظاهر العظمة واألة أمام رعيتهم و
املراكب اخلالفية اليت تتألف من براذين وخيول وبغال، ولكل دابة سائس، ومنها أيضاً تلك 
السرادقات واحلجرات والفرش والوطاءات اليت تعد من أجل اخلليفة اجلديد وفوجيء بتلك 

بها الثياب اجلديدة وقارورات العطر والدهن اليت أصبحت له حبجة أن اخلليفة الراحل مل يص
فهي من حقه بصفته اخلليفة اجلديد، وهذا كله إسراف وتبذير ال مربر له يتحمله بيت مال 
املسلمني، وهو بأمس احلاجة لكل درهم فيه لينفق يف وجهه الصحيح الذي بينه اهللا ورسوله، 

. ٢وهنا أمر مواله مزامحاً فور تقدمي هذه الزينة له ببيعها، وضم مثنها إىل بيت مال املسلمني
ولقد كانت لعمر بن عبد العزيز سياسة حمددة يف رد املظامل من أفراد البيت األموي تكون 
لديه خطوطها فور تسلمه زمام اخلالفة، حني وفد عليه أفراد البيت األموي عقب انصرافه 
من دفن سليمان يسألونه ما عودهم اخللفاء األمويون من قبله، وحني أراد عبد امللك أن يرد 

: وما تبلغهم؟ قال: ت األموي عن أبيه كشف له أبوه عن سياسته تلك حني قال لهأفراد البي
الزمر ))(ُقْل ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم: ((أقول أيب يقرئكم السالم ويقول لكم

أيدي مث أوضحها له مرة أخرى حني جاءه يطالبه باإلسراع باستخالص ما ب) . ١٣: ، اآلية 
يا بين، إن قومك قد شدوا هذا األمر عقدة عقدة، وعروة عروة، : األمويني من مظامل، فقال

ومىت ما أريد مكايدم على انتزاع ما يف أيديهم مل آمن أن يفتقوا علي فتقاً تكثر فيه الدماء 
يت واهللا لزوال الدنيا أهون علي من أن يهراق يف سبيب حمجمة من دم أو ما ترضى أن ال يأ

على أبيك يوم من أيام الدنيا إال وهو مييت فيه بدعة وحيي فيه سنة حىت حيكم اهللا بيننا وبني 
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؟ مث زاد يف توضيح سياسته تلك حينما قال له ولده عبد ١قومنا باحلق وهو خري احلاكمني
ما مينعك أن متضي الذي تريد؟ فوالذي نفسي بيده ما أبايل لو غلت بك ويب القدور، : امللك

احلمد هللا الذي جعل من ذرييت من يعينين : نعم واهللا قال عمر: ل وحق هذا منك، قالقا
على أمر ديين إين لو باهت الناس بالذي تقول مل آمن أن ينكروها، فإذا أنكروها مل أجد بداً 
من السيف وال خري يف خري ال جييء إال بالسيف، يا بين، إين أروض الناس رياضة الصعبة، 

. ٢مر أرجو أن ينفذ اهللا مشيئيت وأن تعدو منييت فقد علم اهللا الذي أريدهفإن بطأ يب ع
وهكذا يتبع عمر أسلوب احلكمة واحلسىن يف تنفيذ سياسته وتطبيقاً هلذه السياسة فإنه قد 
مهد هلذه اخلطوة احلامسة، واخلطرية خبطوات تسبقها خروجه هو أوالً مما بيده من مظامل 

ت املال، مث إجته إىل أبناء البيت األموي فجمعهم وطلب إليهم أن وردها إىل أصحاا، أو بي
وشهدت األيام األوىل من . ٣خيرجوا مما بأيدهم من أموال وإقطاعات أخذوها بغري حق

خالفة عمر جتريداً واسع النطاق لكثري من أموال وأمالك بين أمية، ظلت تنمو يف املاضي 
وها هي اآلن ترد إىل بيت مال املسلمني لكي . .وتتضخم لكوم العائلة احلاكمة ليس إال

يأخذ العدل جمراه، وتعود أموال املسلمني إىل املسلمني، ال يستأثر ا أحد دون أحد، وال 
أموال وأمالك من شىت الصنوف واألنواع، مجعت مبختلف الطرق .. حزب دون حزب

حدة، وردها إىل مكاا وسائر األساليب جرد عمر بين أمية منها ومزق مستنداا واحدة وا
مظامل وجوائز وهدايا وخمصصات استثنائية وضياع وقطاع، مجعت كلها على : الصحيح

شكل ممتلكات ثابتة ونقود سائلة بلغت يف تقدير عمر شطراً كبرياً من أموال األمة جاوزت 
، وال متضي سوى أيام معدودات حىت جيد بنو أمية أنفسهم جمردين إال من حقهم ٤النصف

طبيعي املشروع، فيضجون ضد سياسة عمر هذه ويعلنون معارضتهم الصارمة هلا، فماذا ال
واهللا لوددت أن أال تبقى يف األرض مظلمة إال ورددا على : أنظروا. يكون جواب عمر

شرط أال أرد مظلمة إال سقط هلا عضو من أعضائي أجد أمله مث يعود كما كان حياً، فإذا مل 
، ولكن بين أمية مل ييأسوا من هذا احلزم والعزم ٥ سألت نفسي عندهايبق مظلمة إال رددا

إزاء حقوق األمة، وهم الذين ما خطر بباهلم يوماً أن جيردوا هذا التجريد فاجتمعوا وطلبوا 
أما بعد : من أحد أوالد الوليد وكان كبريهم ونصيحهم، أن يكتب إىل عمر، فكتب إليه
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فاء وسرت بغري سريم ومسيتها املظامل نقصاً هلم فإنك أنسيت ممن كان قبلك من اخلل
ألعماهلم، وشامتاً ملن كان بعدهم من أوالدهم ومل يكن ذلك لك، فقطعت ما أمر اهللا أن 
يوصل، وعملت بغري احلق يف قرابتك وعمدت إىل أموال قريش ومواريثهم وحقوقهم 

بد العزيز وارجعه، فإنك قد فأدخلتهم بيت مالك ظلماً وجوراً وعدواناً فاتق اهللا يا ابن ع
أوشكت مل تطمئن على منربك إن خصصت ذوي قربتك بالقطيعة والظلم، فواهللا الذي خص 
حممد صلى اله عليه وسلم مبا خصه من الكرامة لقد ازدادت من اهللا بعداً يف واليتك هذه 

هذا ، ويظهر يف ١اليت تزعم أا بالء عليك، وهي كذلك، فاقتصد يف بعض ميلك وحتاشيك
  :الكتاب مآخذ األمويني على سياسة عمر وهي

  .خالف سرية من قبله من اخللفاء وأزرى م وعاب أعماهلم  ـ

  .أساء إىل أوالد من قبله من اخللفاء  ـ

  .مل يكن عمله منسجماً مع احلق  ـ

  .إن قطيعة أهل بيته يهدد مكانه من اخلالفة  ـ
 األسرة األموية وتضعف مراكز قوا، وال ريب أن سياسة عمر بن عبد العزيز دد مكانة  

وقد تؤدي إىل دفعها إلختاذ مواقف مهددة للخليفة القائم، ويف هذا خطر كبري عليه وعلى 
ويلك وويل أبيك ما :.. ، وكان رد عمر محم من نار احلق تتفجر يف كل كلمة فيها٢اخلالفة

 حياة ورد اهللا احلق إىل رويدك فإنه لو طالت يب... أكثر طالبكما وخصمائكما يوم القيامة
  ..٣أهله، تفرغت لك وألهل بيتك، فأقمت على احملجة البيضاء، فطاملا تركتم احلق وراءكم

  :بنو أمية يلجأون إىل أسلوب احلوار اهلادي   ـ
وما أن يأس بنو أمية من صمود عمر إزاء معارضتهم اجلماعية الشديدة هذه، جلأوا إىل   

لون عن طريقه إىل ما يشتهون فيتكلمون معه يوماً أسلوب احلوار اهلادي، علهم يص
أن يتسع مايل لكم، وأما هذا املال ـ : مستشريين فيه نزعة القرىب وعاطفة الرحم، فيجيبهم

واهللا أين ال أرى أن األمور لو . أي املال العام ـ فحقكم فيه كحق أي رجل من املسلمني
ودخل ٤ت م بائقة من عذاب اهللاستحالت حىت يصبح أهل األرض يرون مثل رأيكم لرتل
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يا أمري املؤمنني إين رسول قومك إليك، وإن يف أنفسهم : عليه هشام بن عبد امللك يوماً فقال
إستأنف العمل برأيك فيما حتت يدك وخل بني من : ما جئت ألعلمك به أم يقولون

سجلني أحدمها أرأيت أن أتيت ب: سبقك وبني ما ولوا مبا عليهم وهلم، وببديهة جييب عمر
: فأجب عمر. باألقدم: من معاوية واآلخر من عبد امللك فبأي السجلني آخذ؟ قال هشام

  .١فإين وجدت كتاب اهللا األقدم، فأنا حامل عليه من أتاين ممن حتت يدي وفيما سبقين
  :بنو أمية يرسلون عمة عمر بن عبد العزيز  ـ 

 أو يلني عن سياسته إزاءهم، جلأوا إىل فعندما عجز الرجال من بين أمية عن جعل عمر خياف  
عمته فاطمة بنت مروان، وكانت عمته هذه ال حتجب عن اخللفاء وال يرد هلا طلب أو 
حاجة، وكانوا يكرموا ويعظموا، وكذلك كان عمر يفعل معها قبل استخالفه، فلما 

ن قرابتك إ: فقالت. دخلت عليه عظمها وأكرمها كعادته وألقى هلا وسادة لتجلس عليها
ما منعتهم حقاً أو شيئاً كان هلم، : يشكونك ويذكرونك أنك أخذت منهم خري غريك قال

إين رأيتهم يتكلمون، وإين أخاف أن يهيجوا : وال أخذت منهم حقاً أو شيئاً كان هلم فقالت
فدعا : قال. كل يوم أخافه دون يوم القيامة فال وقاين اهللا شره: فقال. عليك يوماً عصيباً

نار، وجنب، وجممرة، فألقى ذلك الدينار بالنار، وجعل ينفح على الدينار إذا امحر تناوله بدي
؟ وتؤخذ ٢أي عمه أما ترثني البن أخيك من هذا: بشيء، فألقاه على اجلمر فنشى وقتر فقال

العمة ذا املشهد املؤثر، وتلتفت إىل عمر طالبة منه أن يستمر يف الكالم وامسعوه يقول 
م لوحة فنية رائعة للعدالة االجتماعية اليت جاء ا اإلسالم لكي جيعلها تفجر اخلري وكأنه يرس

إن اهللا بعث حممداً صلى اهللا عليه وسلم رمحة ومل يبعثه عذاباً إىل : والنعيم على اجلميع قال
الناس كافة، مث اختار له ما عنده وترك للناس راً شرم فيه سواء مث ويل أبو بكر وترك 

ر على حاله، مث ويل عمر فعمل عملهما، مث يزل النهر يستقي منه يزيد ومروان وعبد النه
امللك وابنه الوليد وسليمان أبناء عبد امللك حىت أفضى األمر إيل وقد يبس النهر األعظم فلم 

حسبك، قد أردت كالمك فأما إذا كانت : يرو أصحابه حىت يعود إىل ما كان عليه فقالت
إا قالت :  وجاء يف رواية٣فرجعت إليهم فأخربم كالمه. ذكر شيئاً أبداًمقالتك هذه فال أ

   ٤فسكتوا: أنتم فعلتم هذا بأنفسكم، تزوجتم بأوالد عمر بن اخلطاب فجاء يشبه جده:.. هلم
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  :تالشي املعارضة اجلماعية البين أمية  ـ
د عمر إزاء أموال وسرعان ما تالشت السمة اجلماعية ملعارضة بين أمية بعد ما رأوا من ج  

ومن مث أخذ كل منهم يسعى على إنفراد ليسترد ما . ١ليس بعد هذا شيء: األمة وقالوا
يستطيع استرداده من األموال، ولكن عمر الذي وقف جتاه رغبام جمتمعني، أحرى به اآلن 
أن يتصدى لكل واحد منهم على انفراد ويعلمه أنّ حق األمة ال ميكن أن يكون موضع 

  .٢ يف يوم من األياممساومة
 مل يقف عمر عند حد استرداد األموال من بين أمية وردها إىل :أ ـ رد احلقوق ألصحاا

بيت املال، بل خيطو خطوة أخرى ويعلن ألبناء األمة اإلسالمية أن كل من له حق على أمري 
وتقدم عدد .. أو مجاعة من بين أمية أو حلقته منهم مظلمة، فليتقدم بالبينة لكي يرد عليه حقه

أراضٍ ومزارع وأموال : من الناس بظالمتهم وبينام وراح عمر يردها واحدة بعد األخرى
، ومرة بعث إليه واليه على البصرة برجل اغتصب أرضه فرد عمر هذه األرض ٣وممتلكات

يا أمري املؤمنني تسألين عن نفقيت وأنت قد : كم أنفقت يف جميئك إيل؟ قال: إليه مث قال له
إمنا رددت عليك حقك، مث ما : ددت علي أرضي وهي خري من مائة ألف؟ فأجابه عمرر

ما زال : ، وقد قال ابن موسى٤لبث أن أمر له بستني درمهاً كتعويض له عن نفقات سفره
، وذات يوم قدم عليه نفر من ٥عمر بن عبد العزيز يرد املظامل منذ يوم استخلف إىل يوم مات

، قد قامت هلم البينة عليه، ٦بن الوليد بن عبد امللك يف حوانيتاملسلمني وخاصموا روح 
فأمر عمر روحاً برد احلوانيت إليهم، ومل يلتفت لسجل الوليد، فقام روح فتوعدهم، فردع 
رجل منهم وأخرب عمر بذلك، فأمر عمر صاحب حرسه أن يتبع روحاً فإن مل يرد احلوانيت 

 ، ورد عمر أرضاً ٧ نفسه ورد إليهم حوانيتهمإىل اصحاا فليضرب عنقه، فخاف روح على
كان قوم من األعراب أحيوها، مث انتزعها منهم الوليد بن عبد امللك فأعطاها بعض أهله، 

، ولقد أحب ٨من أحيا أرضاً ميتة فهي له:.. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال عمر
:  علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهماآل البيت وأعاد إليهم حقوقهم وقال مرة لفاطمة بنت
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يا بنت علي واهللا ما على ظهر األرض أهل بيت أحب إيلَّ منكم وألنتم أحب إيلَّ من أهل 
  ١بييت

  :ب ـ عزله مجيع الوالة واحلكام الظاملني
ملا ويل عمر بن عبد العزيز اخلالفة عمد إىل مجيع الوالة واحلكام املسؤولني الظاملني فعزهلم   

بهم، ومنهم خالد بن الريان وصاحب حرس سليمان بن عبد امللك الذي كان عن مناص
يضرب كل عنق أمره سليمان بضرا، وعني حمله عمرو بن مهاجر األنصاري فقال عمر بن 

يا خالد ضع هذا السيف عنك، اللهم، إين قد وضعت لك خالد بن الريان اللهم : عبد العزيز
واهللا؟ إنك لتعلم يا عمرو، إنه ما بيين وبينك قرابة : هاجرال ترفعه أبداً، مث قال لعمرو بن م

إال قربة اإلسالم ولكين مسعتك تكثر تالوة القرآن، ورأيتك تصلي يف موضع تظن أال يراك 
وهكذا يعزل عمر الظاملني . ٢أحد، فرأيتك حسن الصالة خذ هذا السيف قد وليتك حرسي

ب وغريهم، إنه يبحث عن أصلح الناس ديناً وهذا أسلوبه يف اختيار الوالة والقضاة والكتا
هذه : وأمانة، وملا انتقد أحد والته الذين اختارهم نكت بني عينيه باخليزرانة يف سجدته وقال

يريد سجدته أي أثر السجود يف وجهه، فهذه عالمة من عالمات صالح الرجل . غرتين منك
بد العزيز، وعمر ال يكتفي وهي دليل على كثرة السجود، ومن أجل ذلك اختاره عمر بن ع

مبظهر الرجل ولكنه خيتربه أيضاً، قد رأى رجالً كثري الصالة، وأراد أن ميتحنه ليوليه، فأرسل 
يا فالن إنك تعلم مقامي عند أمري املؤمنني فمايل لو جعلته : إليه رجالً من خاصته فقال

 عمر وأخربه مبا لك عطاء سنة، فرجع الرجل إىل: يوليك على أحد البلدان؟ فقال الرجل
ن وكان من ضمن من عزهلم عمر بن ٣كان من هذا الرجل، فتركه ألنه سقط يف االختبار

أسامة بن زيد التنوخي  وكان على خراج مصر، ألنه كان غامشاً ظلوماً يعتدي : عبد العزيز
يف العقوبات بغري ما أنزل اهللا عز وجل، يقطع األيدي يف خالف ـ دون حتقق شروط 

 سنة ويقيد وحيل عنه القيد عند ٤فأمر به عمر بن عبد العزيز أن حيبس يف كل جندالقطع ـ 
كل صالة مث يرد يف القيد، فحبس مبصر سنة، مث فلسطني سنة مث مات عمر وويل يزيد بن 

، وكتب عمر بن عبد العزيز بعزل يزيد بن ٥عبد امللك اخلالفة فرد أسامة على مصر يف عمله

                                                 
 .٤٥ السياسة االقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز صـ۱۳۱ سيرة ومناقب عمر البن الجوزي صـ
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 وكان عامل سوء يظهر التأله والنفاد ملل ما أمر به السلطان مما جل أو أيب مسلم عن إفريقية
صغر من السرية باجلور، واملخالفة للحق، وكان يف هذا يكثر التسبيح والذكر ويأمر بالقوم 

سبحان اهللا واحلمد هللا شد يا غالم موضع كذا : فيكونون بني يديه يعذبون وهو يقول
ال إله إال اهللا واهللا أكرب، شد يا غالم شد موضع : ولوكذا، لبعض مواضع العذاب وهو يق

، وهكذا استمر عمر يف ١كذا وكذا، فكانت حالته تلك شر احلاالت، فكتب عمر بعزله
عزل الوالة الظلمة وتعيني الصاحلني وسيأيت احلديث عن فقه عمر يف تعامله مع الوالة يف حمله 

  .بإذن اهللا تعاىل
  :رفع املظامل عن املوايل  ج ـ 
تعرض املوايل قبل عمر بن عبد العزيز للمظامل فقد فرضت اجلزية على من أسلم منهم، كما   

منعوا من اهلجرة مثلما حدث للموايل يف العراق ومصر وخراسان ويف عهد عبد امللك أوقع 
احلجاج باملوايل ظلم عظيم، فقد عمل على إبقاء اجلزية على من أسلم منهم، وحرمهم من 

اهم وهذا ما دفعهم لالشتراك يف ثورة ابن األشعث ضد احلجاج، كما وقع اهلجرة من قر
الظلم على املوايل يف مصر وخراسان، فلما توىل عمر بن عبد العزيز أزال تلك املظامل اليت 

فمن أسلم من نصراين أو يهودي أو جموسي ".. حلقت ؤالء املوايل وكتب إىل عماله يقول
 املسلمني يف دارهم، وفارق داره اليت كان ا فإن له للمسلمني من أهل اجلزيرة اليوم فخالط

وعليه ما عليهم، وعليهم أن خيالطوه وأن يواسوه غري أرضه وداره إمنا هي من يفء اهللا على 
املسلمني عامة، ولو كانوا أسلموا عليها قبل أن يفتح اهللا للسملمني كانت هلم، ولكنها يفء 

وأن تضع : تب إىل عامله على مصر حيان بن شريح ـ يقول، وك٢اهللا على املسلمني عامة
 َوآَتُوا : ((اجلزية عمن أسلم من أهل الذمة فإن اهللا تبارك وتعاىل قال  َوَأَقاُموا الصََّلاَة َفِإْن َتاُبوا

 َرِحيٌم  َغُفوٌر  اللََّه  ِإنَّ  َسِبيَلُهْم  َفَخلُّوا  ُيْؤِمُنوَن َقاِتُل: ((وقال) ٥: التوبة ، اآلية )) (الزََّكاَة  الَِّذيَن َلا وا

ِباللَِّه َوَلا ِباْلَيْوِم اْلآِخِر َوَلا ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوَلا َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب 

إال إن هذا العامل أرسل إىل ). ٢٩ : التوبة ، اآلية)) (َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن
أما بعد، فإن اإلسالم قد أضر باجلزية حىت سلفت من احلارث بن نابتة عشرون : عمر يقول

وجاء . ٣ألف دينار أمتمتها عطاء أهل الديوان، فإن رأى أمري املؤمنني أن يأمر بقضائها فعل
عارف بضعفك، وقد أمرت أما بعد ، فقد بلغين كتابك وقد وليتك جند مصر وأنا :رد عمر

                                                 
 .۳۳ ـ ۳۲ سيرة عمر بن عبد العزيز البن عبد الحكم صـ
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رسويل يضربك على رأسك عشرين سوطاً، فضع اجلزية عن من أسلم ـ قبح اهللا رأيك ـ 
فإن اهللا إمنا بعث حممداً صلى اهللا عليه وسلم هادياً ومل يبعثه جابياً، ولعمري ولعمر أشقى من 

١أن يدخل الناس كلهم اإلسالم على دينه
اهللا بعث أما بعد، فإن : ويف رواية ابن سعد.  

حممداً داعياً ومل يبعثه جابياً، فإذا أتاك كتايب هذا فإن كان أهل الذمة أسرعوا يف اإلسالم 
ومل يكن عامل عمر على مصر هو الوحيد الذي طلب . ٢وكسروا اجلزية فاطو كتابك وأقبل

من عمر السماح له يف أخذ اجلزية ممن أسلم، فها هو عامله على الكوفة ـ عبد احلميد بن 
بد الرمحن ـ يسأله أخذ اجلزية املتراكمة على اليهود والنصارى واوس الذين أسلموا، ع

كتبت إيل تسألين عن أناس من أهل احلرية يسلمون من : فجاءه رد عمر الواضح أيضاً يقول
اليهود والنصارى واوس وعليهم جزية عظيمة، وتستأذنين يف أخذ اجلزية منهم، وإن اهللا 

حممداً صلى اهللا عليه وسلم داعياً إىل اإلسالم ومل يبعثه جابياً، فمن أسلم من جل ثناؤه بعث 
أهل تلك امللل فعليه يف ماله الصدقة وال جزية عليه، ومرياثه ذوي رمحه إذا كان منهم 
يتوارثون أهل اإلسالم، وإن مل يكن له وارث فمرياثه يف بيت مال املسلمني الذي يقسم بني 

 من حدث ففي مال اهللا الذي يقسم بني املسلمني يعقل عنه منه املسلمني، وما أحدث
أما بعد، فإن : كما كتب إليه عامله على البصرة ـ عدي بن أرطأة ـ يقول. ٣والسالم

فهمت كتابك، واهللا : فكتب إليه عمر. الناس كثروا يف اإلسالم وخفت أن يقل اخلراج
هذا . ٤اثني نأكل من كسب أيدينالوددت أن الناس كلهم أسلموا حىت نكون أنا وأنت حر

إىل جانب إبطاله ملظلمة املنع من اهلجرة اليت أوقعها احلجاج باملوايل يف العراق، وهكذا أبطل 
عمر تلك املظامل اليت أصابت املوايل، فترتب على ذلك أن أعاد إليهم حقوقهم املسلوبة 

العدل مع غريهم من أبناء األمة واهلدوء والطمأنينة إىل نفوسهم، وباتوا ينعمون باملساواة و
  .٥اإلسالمية

  : ح ـ رفع املظامل عن أهل الذمة
زاد عبد امللك يف عهده اجلزية على أهل قربص وكان معاوية بن أيب سفيان غزا قربص بنفسه   

وصاحلهم صلحاً دائماً على سبعة آالف دينار وعلى النصيحة للمسلمني، وإنذارهم عدوهم 
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قربص على صلح معاوية حىت ويل عبد امللك بن مروان، فزاد عليهم من الروم ومل يزل أهل 
، كما أصابت الزيادة ١ألف دينار، فجرى ذلك إىل عهد عمر بن عبد العزيز فحطها عنهم

فيما جيىب من جزية أهل الذمة يف العراق وقد وضعها عنهم عمر بن عبد العزيز كسياسة 
لذمة حىت يدعهم ينعمون حبيام يف ظل الشرائع عامة التزم ا يف أن يرفع املظامل عن أهل ا

: اإلسالمية السمحة ويؤيد ذلك ما جاء يف كتابه إىل عامله على البصرة ـ عدي بن أرطأة
، ٢أما بعد، فإن اهللا سبحانه إمنا أمر أن تؤخذ اجلزية ممن رغب عن اإلسالم واختار الكفر عتيا

ا، وخل بينهم وبني عمارة األرض، فإن يف وخسراناً مبيناً، فضع اجلزية على من أطاق محله
ذلك صالحاً ملعاش املسلمني، وقوة على عدوهم، وانظر من قبلك من أهل الذمة ممن قد 
كربت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه املكاسب، فأجر عليه من بيت مال املسلمني ما 

ت عنه فلو أن رجالً من املسلمني كان له مملوك كربت سنه وضعفت قوته وول. يصلحه
املكاسب كان من احلق عليه أن يقوته حىت يفرق بينهما موت أو عتق، وذلك أنه بلغين أن 

ما أنصفناك، إن : أمري املؤمنني عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال
مث أجرى عليه من بيت املال ما : قال. كنا أخذنا منك اجلزية يف شبيبتك مث ضيعناك يف كربك

، كما بلغت سياسة عمر بن عبد العزيز يف وضع املظامل عن الناس ومساعدم أيضاً ٣يصلحه
انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه : حني كتب إىل عامله على الكوفة يقول

، وقد أمر عمر والته ٤فأسلفه ما يقوي به على عمل أرضه، فإنا ال نريدهم لعام وال لعامني
ناس، فقد منع تعذيب أهل البصرة وغريهم الستخراج اخلراج باألخذ بالرمحة والرأفة بال

إن أناساً قبلنا ال يؤدون : منهم، وعندما أرسل إليه عامله على البصرة عدي بن أرطأة يقول
أما بعد، فالعجب كل : ما عليهم من اخلراج حىت ميسهم شيء من العذاب فكتب إليه عمر

جنة لك من عذاب اهللا، وكأن رضاي العجب من استئذانك إياي يف عذاب البشر كأين 
ينجيك من سخط اهللا، وإذا أتاك كتايب هذا فمن أعطاك فاقبله عفواً وإال فأحلفه، فواهللا ألن 

ومما أصاب أهل الذمة من . ٥والسالم. يلقوا اهللا خبيانام أحب إىل من أن ألقاه بعذام
ة بشمال أفريقية ولكن عمر املظامل قبل عهد عمر بن عبد العزيز سىب بنات ونساء من لوات

من أرسل منهن : أن عمر بن عبد العزيز كتب يف اللواتيات: رد هذه املظلمة يذكر أبو عبيد
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شيئاً فليس من مثنها شيء وهو مثن مرجها الذي استحلها به ـ أو كلمة تشبه الثمن ـ 
:  قال أبو عبيدومن كانت عنده امرأة منهن فليخطبها إىل أبيها، وإال فلريدها إىل أهلها: قال

فرقة من الرببر، يقال هلم لواتة أراه قد كان هلن عهد، وهم : قوله اللواتيات هن من لواتة
. أن عثمان أخذ اجلزية من الرببر، مث أحدثوا بعد ذلك فسبوا: الذين كان ابن شهاب حيدث

 كل ، كما أرجع عمر بن عبد العزيز إىل أهل الذمة١فكتب عمر بن عبد العزيز مبا كتب به
، ومما رفعه عمر عن أهل الذمة من املظامل السخرة ٢أرض أو كنيسة أو بيت اغتصب منهم

اليت على أساس أنه حيل للمسلمني أن يسخروا أهل الذمة ملصاحلهم الشخصية طاملا أن هذا 
ونرى أن توضع السخر عن أهل :... فكتب إىل عماله يقول. ٣غري موجود يف صلحهم
، وهكذا رد عمر بن عبد العزيز ما اصاب أهل ٤يدخل فيه الظلماألرض، فإن غايتها أمر 

الذمة من مظامل، فترتب على ذلك أن أعاد السكينة، والطمأنينة واهلدوء إليهم، وأوضح هلم، 
إن بإمكام أن يعيشوا يف ظل اإلسالم آمنني مطمئنني تشملهم مساحة الدين ويظلهم عدله، 

 يضارون وال يستضعفون وال يستعبدون هلم وتستقيم أمورهم وشؤوم يف كنفه، ال
حقوقهم املعلومة وعليهم واجبام احملددة ضمنها هلم الشارع احلكيم، وما تأسس من أحكام 

  .٥كتاب اهللا وسنة رسوله الكرمي
  :س ـ إقامة العدل ألهل مسرقند

هل مسرقند ملا وصل خرب تولية عمر بن عبد العزيز اخلالفة إىل سكان ما وراء النهر، اجتمع أ  
إن قتيبة غدر بنا، وظلمنا وأخذ بالدنا، وقد أظهر اهللا العدل : وقالوا لسليمان بن أيب السري

واالنصاف، فإذن لنا فليفذ منا وفد إىل أمري املؤمنني، يشكو ظالمتنا، فإن كان لنا حق 
عمر، فإذن هلم سليمان، فوجهوا منهم قوماً فقدموا على . أعطيناه، فإن بنا إىل ذلك حاجة

إن أهل مسرقند، قد شكوا إيلَّ ظلماً أصام،، : فكتب هلم عمر إىل سليمان بن السري
وحتامالً من قتيبة عليهم أخرجهم من أرضهم فإذا أتاك كتايب، فأجلس هلم القاضي فلينظر يف 

.  إىل معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة٦أمرهم، فإن قضى هلم فأخرجهم
مان جميع بن حاضر القاضي فقضى أن خيرج عرب مسرقند إىل معسكرهم فأجلس سلي
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بل نرضى مبا : ١وينابذوهم على سواء فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً عنوة، فقال أهل الصغد
قد خالطنا هؤالء القوم وأقمنا : كان وال جندد حرباً، وتراضوا بذلك، فقال أهل الرأي

 حكم لنا عدنا إىل احلرب وال ندري ملن يكون الظفر، وإن مل معهم، وأمنونا وأمناهم، فإن
أية دولة . ٢يكن لنا اجتلبنا عداوة يف املنازعة، فتركوا األمر على ما كان ورضوا ومل ينازعوا

يف القرن العشرين حتين رأسها هكذا للعدل كي يأخذ جمراه وللحق كي يعود إىل أصحابه؟ 
 تعرف اهللا، استجاب، هكذا، لنداءات املظلومني الذين وأي حاكم يف تاريخ الشعوب اليت مل

سلبت حقوقهم، كهذه االستجابة السريعة احلامسة من عمر بن عبد العزيز؟ أال أنه املسؤول 
الذي نذر نفسه للدفاع عن قيم احلق والعدل يف أقطار األرض، فبدوما تفقد شريعة اهللا 

 عدل عمر وإننا لنالحظ يف هذا اخلرب عدة فهذا مثل رفيع من. ٣مقوماا وأهدافها العليا
  :أمور

أن الناس يقبلون على التظلم والشكوى واملطالبة باحلقوق حينما يكون احلكام عادلني، ألم   ـ
يعلمون أن دعواهم ستؤخذ مأخذ اجلد وسينظر فيها بعدل، فهؤالء املتظلمون قد سكتوا 

د وسليمان، فلما رأوا عدل عمر بن عبد على ما هم فيه من الشعور بالظلم طيلة والية الولي
  .العزيز رفعوا قضيتهم

أن أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز مل يهمل قضيتهم وإمنا أحاهلا إىل القضاء الشرعي، وهذا   ـ 
مثل من اخلضوع لإلسالم والتجرد من هوى النفس، وكان باستطاعته أن يعمل كما يعمل 

ت الوعيد والتهديد والبحث عن رؤوس القوم وإجراء كثري من املسئولني، من إرسال خطابا
العقوبات املناسبة عليهم ولكنه قد نذر نفسه لرفع املظامل وإقرار العدالة، وذلك ال يكون إال 

  .حبكم الشرع والتحاكم إليه
أن أولئك القوم قد أسقط يف أيديهم ملا اطلعوا على كتاب أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز   ـ

الرأي منهم أم خاسرون يف كال احلالني، سواء حكم هلم أو عليهم، وأن ورأى أهل 
  .٤مصلحتهم يف بقائهم على ما هم عليه، وذا زال تظلمهم وشعروا بعدالة احلكم اإلسالمي

  :ش ـ االكتفاء باليسري من البينات يف رد املظامل
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 حىت أصبحت املظامل كأا نظراً ملعرفة عمر بن عبد العزيز بغشم الوالة قبله وظلمهم للناس  
شيء مألوف، فإنه مل يكلف املظلوم بتحقيق البينة القاطعة على مظلمته، وإمنا يكتفي باليسري 
من البينة، فإذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها إليه دون أن يكلفه حتقيق البيئة، فقد روى ابن 

ظامل إىل أهلها بغري البينة كان عمر بن عبد العزيز يرد امل: قال أبو الزناد: عبد احلكم وقال
القاطعة، وكان يكتفي باليسري، إذ عرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه، ومل يكلفه حتقيق 
البينة، ملا يعرف من غشم الوالة قبله على الناس،ولقد أنقذ بيت مال العراق يف رد املظامل 

أحسن التيسري على فما أحسن ما فعله عمر بن عبد العزيز وما . ١حىت حمل إليه من الشام
، كما أن هذا العمل نستنبط ٢الناس قدر املستطاع ألن فيه اختصار للوقت وتوفرياً للجهود

منه قاعدة هامة يف التفريق بني أصول التحقيق يف القضاء العادي وبني أصول التحقيق يف 
ومجع القضاء اإلداري، وضعها عمر بن عبد العزيز، فالبينة القاطعة قد تستحيل إقامتها، 

  .٣عناصرها، فإذا كان الظلم واضحاً، اكتفى قاضي املظامل بالبينة اليسرية
 ملا كان املكس من الظلم والبخس، ألنه جباية أو ضريبة تؤخذ من الناس :٤ر ـ وضع املكس

بغري وجه شرعي، وملا كانت الزكاة على املسلم واجلزية والعشور واخلراج على الذمي كافيه 
عن حممد بن قيس :  عمر عن املكس وشدد يف ذلك ومنعه كما يأيتعما سواها، فقد ى

ملا ويل عمر بن عبد العزيز وضع املكس عن كل أرض ووضع اجلزيه عن كل : قال
واملكس ولعمري ... وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن أرطاة أن ضع عن الناس٥مسلم

سوا الناس أشياءهم وال تعثوا يف وال تبخ: ((ما هو باملكس ولكنه البخس الذي قال اهللا فيه
، وكتب إىل ٦فمن أدى زكاة ماله فاقبل منه ومن مل يأت فاهللا حسيبه)). األرض مفسدين

املكس، فاهدمه مث : أركب إىل البيت يقال له: أن: عامله عبد اهللا بن عوف على فلسطني
ؤخذ من بائع السلع نعلم مما سبق أن املكس دراهم ت. ٧أمحله إىل البحر فأنسفه يف اليم نسفاً

يف األسواق وأن ذلك يصدق على اجلمارك اليت تؤخذ على السلع عند استريادها يف هذا 
واحلجة فيما فعله عمر بن . ٨الزمان، وأن عمر بن عبد العزيز يرى أن ذلك من الظلم فمنعه
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 َتْع: ((عبد العزيز قول اهللا تعاىل  َوَلا  َأْشَياَءُهْم  النَّاَس  َتْبَخُسوا  ُمْفِسِديَنَوَلا  اْلَأْرِض  ِفي )) َثْوا
  ) .١٨٣: الشعراء ، اآلية (
  :رد املظامل وإخراج زكاا  ز ـ 
، عن مالك ١قرر عمر بن عبد العزيز رد املظامل اليت يف بيوت املال، وأخذ زكاا لسنة واحدة  

كان بن أنس عن أيوب السختياين أن عمر بن عبد العزيز رد مظامل يف بيوت األموال فرد ما 
إين نظرت : يف بيت املال وأمر أن يزكي ملا غاب عن أهله من السنني، مث كتب بكتاب آخر

أخذ الوايل يف زمن : ، وعن عمرو بن ميمون قال٣ ال يزكي إال لسنة واحدة٢فإذا هو ضمار
عبد امللك مال رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفاً فأدخلت يف بيت املال، 

أدفعوا إليهم : مر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه، فكتب إيل ميمونفلما ويل ع
  .٤أمواهلم، وخذوا زكاة عامه هذا، فلوال أنه كان ماالً ضماراً أخذنا منه زكاة ما مضى

هذا هو عمر بن عبد العزيز يف دولته اليت أقامها على العدل وكان رمحه اهللا يعلم والته أنه   
أما بعد، فإن مدينتنا قد : يم احلياة بكل شئوا فلما أرسل إليه بعض عماله يقولبالعدل تستق

أما بعد، : فكتب إليه عمر. خربت، فإن يرى أمري املؤمنني أن يقطع لنا ماالً نرمها به فعل
فقد فهمت كتابك، وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتايب هذا فحصنها 

إن قدرت أن : ، وكتب إىل بعض عماله٥من الظلم، فإنه مرمتها والسالمبالعدل، ونق طرقها 
تكون يف العدل واإلحسان واإلصالح كقدر من كان قبلكم يف اجلور والعدوان والظلم، 

أن استربئ الدواوين، فانظر : ، وكتب إىل أيب بكر بن حزم٦فافعل وال حول وال قوة إال باهللا
ق مسلم أو معاهد فرده إليه، فإن كان أهل تلك املظلمة إىل كل جور جاره من قبلي من ح

وكان رمحه اهللا يواجه يف تنفيذ ما يريده من العدل مصاعب . ٧قد ماتوا فادفعه إىل ورثتهم
ومشقات ومقاومة، وعقبات، فكان ينفق بعض املال يف سبيل دئة بعض النفوس، إلنفاذ 

يا أبت ما مينعك : عبد امللك ذات يوم، فقالاحلق ونشر العدل، ورفع الظلم، دخل عليه ابنه 
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يا : أن متضي ملا تريد من العدل؟ فواهللا ما كنت أبايل لو غلت يب وبك القدور يف ذلك؟ قال
بين، إمنا أروض الناس رياضة الصعب، إين ألريد أن أحيي األمور من العدل، فأوفِّر ذلك 

، وقام برصد اجلوائز ملن ١ذا ويسكنوا هلذهحىت أُخرج معه طمعاً من طمع الدنيا، فينفروا هل
يدل ملن يدل على خري، أو ينبه على خطأ، أو يشري إىل وقوع مظلمة مل يستطع صاحبها 

: إبالغها فكتب كتاباً أمر أن يقرأ على احلجيج يف املواسم ويف كل احملافل واامع جاء فيه
صلح اهللا به خاصاً أو عاماً من أمر أما بعد، فأميا رجل قدم علينا يف رد مظلمة، أو أمر ي

رحم . الدين، فله ما بني مائة دينار إىل ثالمثائة دينار، بقدر ما يرى من احلسبة، وبعد الشقة
اهللا أمراً مل يتكَاءده بعد سفر، لعل اهللا حيي به حقاً، أو ميت به باطالً أو يفتح من ورائه 

واهللا لوددت : الناس بتفيؤ ظالله كان يقولوالستعذابه حالوة العدل ورمحته وتنعم . ٢خرياً
، ومع أنه رأى مثرات العدل اليت قطف منها ٣لو عدلت يوماً واحداً وأن اهللا تعاىل قبضين

مجيع الناس يف خالفته إال أن نفسه التواقة لكل شامخ ورفيع كانت تطمح للمزيد ولقد عرب 
وحىت احليوانات ناهلن . ٤ت العدللو أقمت فيكم مخسني عاماً ما استكمل: (عن ذلك بقوله

  :عدله وانصافه ورفع الظلم عنه وإليك هذه املشاهد
 فقد أكد عمر بن عبد العزيز :النهي عن خنس الدابة باحلديدة وعن اللجم الثقال  ـ

أن عمر : حدثنا عبيد اهللا بن عمر: على الرفق باحليوان وعدم ظلمه أو تعذيبه قال أبو يوسف
ن جيعل الربيد يف طرف السوط حديدة ينخس ا الدابة، وى عن اللجم بن عبد العزيز ى أ

، وقد أصدر أوامره مبنع استخدام اللجم الثقيلة مع اخليول والبغال، كما منع استخدام ٥الثقال
  .٦املناخس ذات الرؤوس احلديدة

  :يف حتديد محولة البعري بستمائة رطل  ـ 
ا ال تطيق وذلك يف مصر كتب إىل واليها حيدد وحني بلغه أن قوماً حيملون على اجلمال م

  .٧أقصى محولة للبعري بستمائة رطل وطلب منه إبالغ قراره هذا الناس وأمره بتنفيذه
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هذه بعض املالمح السريعة على إقامة العدل يف دولة عمر بن عبد العزيز، إن من أهداف   ـ 
م، وحماربته بكافة أشكاله وأنواعه التمكني إقامة اتمع الذي تسود فيه قيم العدل ورفع الظل

  .وهذا ما قام به عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا 
 ِإنَّ : (( قال تعاىل: ـ املساواة٥  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا  َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  النَّاُس ِإنَّا  َأيَُّها َيا

 َأ  اللَِّه  ِعْنَد أيها : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). ١٣: احلجرات ، اآلية )) (ْتَقاُكْمَأْكَرَمُكْم
الناس أال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، أال ال فضل لعريب على أعجمي، وال ألعجمي على 

،، وقد قام عمر بن عبد العزيز ١عريب، وال أمحر على أسود، وال ألسود على أمحر إال بالتقوى
ملبدأ يف دولته، وكان أول مؤشر على رغبته يف تطبيق مبدأ املساواة، حني أقسم أنه يود بتطبيق هذا ا

أم واهللا لوددت أنه بدئ : ، فقال٢أن يساوي يف املعيشة بني نفسه وحلمته اليت هو منها وبني الناس
 هذا من يب، وبلحميت، اليت أنا منها، حىت يستوي عيشنا وعيشكم، أم واهللا، أم واهللا لو أردت غري

وما منكم من أحد :.. وقال يف خطبة له. ٣الكالم، لكان اللسان به منبسطاً ولكنت بأسبابه عارفاً
كما أن عمر اختذ مبدأ املساواة بني . ٤تبلغنا حاجته إال أحببت أن أسد من حاجته، ما قدرت عليه

يف حقهم يف تويل الناس، يف احلقوق والواجبات يف كافة جماالت احلياة، فلم مييز بني الناس 
الوظائف والواليات، ومل يعط أحداً كائناً من كان شيئاً ليس له فيه حق، فقد ساوى بني أمراء 
وأشراف بين أمية وبني الناس، فمنع عنهم العطايا واألرزاق اخلاصة، وقال هلم حني كلموه يف 

ملسلمني ـ فإمنا لن يتسع مايل لكم، وأما هذا املال ـ يقصد املال الذي يف بيت مال ا: ذلك
، فكانت سياسته املالية تقوم على مبدأ املساواة، فبيت ٥حقكم فيه كحق رجل، بأقصى برك الغماد

املال جلميع املسلمني ولكل واحد منهم حق أن يأخذ منه أسوة بغريه، فال يكون حكراً على فئات 
الناس ما أعلنه عندما رأى معينة من الناس، ومن أعماله اليت تدل على ترسيخه مببدأ املساواة بني 

أمراء بين أمية قد استحوذوا على قطع واسعة من األرض وجعلوها محى، حيرم من االستفادة منها 
وإمنا اإلمام فيها كرجل من املسلمني، إمنا .. إن احلمى يباح للمسلني عامة: عامة الناس، فقال

سلم من أهل األديان األخرى من كما ساوى بني من أ. ٦الغيث يرتله اهللا لعباده، فهم فيه سواء
فمن أسلم من :... النصارى واليهود وبني املسلمني، وعمل على كسر حاجز التنافر بينهم، فقال
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نصراين أو يهودي أو جموسي، من أهل اجلزية اليوم، فخالط عم املسلمني يف دارهم وفارق داره 
، ويروي ابن ١أن خيالطوه وأن يواسوهاليت كان ا، فإن له ما للمسلمني وعليه ما عليهم، وعليهم 

أن عمر بن عبد العزيز جعل العرب واملوايل يف الرزق والكسوة واملعونة والعطاء سواء، غري : سعد
، ويف جمال املساواة بني الناس أمام القضاء، ٢أنه جعل فريضة املوىل املعتق مخسة وعشرين ديناراً

 عمر فيه أحد أطراف الرتاع أمام القاضي، وتفصيل وأحكام اإلسالم، نكتفي ذا الدليل الذي كان
يا أمري املؤمنني، إن عبد العزيز ـ : أتى رجل من أهل مصر عمر بن عبد العزيز، فقال له: ذلك أنه

: حلوان، قال عمر: وأين أرضك يا عبد اهللا؟ قال: يقصد والد عمر ـ أخذ أرضي ظلماً، قال
وهذا احلاكم بيننا، فمشى عمر إىل احلاكم فقضى أعرفها ويل شركاء ـ أي شركاء يف حلوان ـ 

ذلك مبا نلتم غلتها، فقد نلتم منها مثل نفقتكم، : قد أنفقنا عليها، قال القاضي: عليه، فقال عمر
وكان عمر يقيم وزناً ملبدأ . ٣لو حكمت بغري هذا ما وليت يل أمراً أبداً، وأمر بردها: فقال عمر

ألمور العامة، ومن ذلك أمره بأن ال خيص أناس بدعاء املسلمني املساواة بني املسلمني، حىت يف ا
وقد بلغين أن أناساً من القصاص قد أحدثوا صالة :.. والصالة عليهم، فكتب إىل أمري اجلزيرة يقول

على أمرائهم، عدل ما يصول على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا جاءك كتايب هذا، فمر 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة، وليكن دعاؤهم للمؤمنني القصاص، فليجعلوا صالم على

، ومن ذلك يتضح اهتمام عمر باملساواة بني عامة الناس ٤واملسلمني عامة، وليدعو ما سوى ذلك
حىت يف الدعاء هلم، وال خيتص أحد بدعاء، فاملسلمون عامة يف حاجة دعوة اهللا عز وجل هلم واهللا 

، وقد طبق مبدأ املساواة بينه وبني عامة الناس، فقد حصل أن شتمه ٥سبحانه وتعاىل جدير باإلجابة
رجل باملدينة لسبب أو آلخر، فلم يكن ما أمر به سوى ما قد يأمر به كما لو كان املشتوم أحد 
أفراد األمة، ذلك ما حدث حني حكم رجل يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر 

لى املدينة يف صالته ـ فقطع عليهم الصالة، وشهر السيف، فكتب بن حممد بن حزم وايل عمر ع
أبو بكر إىل عمر، فأيت بكتاب عمر، فقرئ عليهم، فشتم عمر، والكتاب ومن جاء به، فهم أبو 

لو قتلته لقتلك : فكتب إليه عمر: بكر بضرب عنقه، مث راجع عمر وأخربه أنه شتمه، وأنه هم بقتله
بشتم أحد أال أن يشتم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا أتاك كتايب فاحبس به، فإنه ال يقتل أحد، 
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، ومل يكتف عمر باألخذ ١على املسلمني شره، وادعه إىل التوبة يف كل هالل، فإذا تاب فخلِّ سبيله
مببدأ املساواة بنفسه فحسب، بل كان يأمر عماله ووالته بذلك، فقد كتب إىل عامله على املدينة 

أخرج للناس فآسي بينهم يف الس واملنظر، وال يكن أحد الناس آثر عندك من أحد، وال : هيقول ل
تقولن هؤالء من أهل بيت أمري املؤمنني، فإن أهل بيت أمري املؤمنني وغريهم عندي اليوم سواء، بل 

م سواء، أنا أحرى أن أظن بأهل بيت أمري املؤمنني، فإن أهل بيت أمري املؤمنني وغريهم عندي اليو
كانت تلك بعض مواقف . ٢بل أنا أحرى أن أظن بأهل بيت أمري املؤمنني أم يقهرون من نازعهم

  ..٣عمر، وإن كانت متفاوتة، إال أن فيها داللة واضحة على أخذ عمر مببدأ املساواة يف دولته
 قام عليها  إن مبدأ احلرية من املبادئ األساسية اليت: ـ احلريات يف دولة عمر بن عبد العزيز٦

احلكم يف دولة عمر بن عبد العزيز، ويقضي هذا املبدأ بتأمني وكفالة احلريات العامة للناس كافة 
ضمن حدود الشريعة اإلسالمية ومبا ال يتناقض معها، فقد اهتم عمر بكافة صور احلرية اإلنسانية، 

يم اإلسالم، وأعاد ما مل يكن فجاء مستعرضاً ألنواع وصور احلرية، فأقر ما كان فيها موافقاً، لتعال
كذلك إىل دائرة التعاليم اإلسالمية وإليك بعض التفاصيل عن احلريات يف دولة عمر بن عبد 

  .العزيز
 حرص عمر بن عبد العزيز على تنفيذ قاعدة حرية االعتقاد يف :أ ـ احلرية الفكرية والعقدية

ء بالعهود واملواثيق وإقامة العدل اتمع وكان سياسته حيال النصارى واليهود تلتزم بالوفا
َلا : ((معهم ورفع الظلم وعدم التضييق عليهم يف معتقدهم ودينهم انطالقاً من قوله تعاىل

 ِفي الدِّيِن وكان عمر ينهج أسلوب الدعوة مع ملوك اهلند، ) ٢٥٦: البقرة ، اآلية )) (ِإْكَراَه
التفصيل بإذن اهللا تعاىل، ومل يكره والقبائل اخلارجة عن اإلسالم وسيأيت احلديث عن ذلك ب

عمر أحداً من النصارى أو غريهم على الدخول يف اإلسالم، وأما حرية الفكر من حيث 
الرأي والتعبري، فقد أخذت نطاقاً واسعاً يف إدارة الدولة، وقيادته لعماله ورعيته، فقد أتاح 

حرية أن يقول كلُّ ما لكل متظلم أن يشكو من ظلمه وأطلق للكلمة حريتها، وترك للناس 
اليوم ينطق كل من كان : يريد وقد عرب عن هذا القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق بقوله

  .إذا مل خيالف الشرع. ٤ال ينطق
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 كما أعلن عمر استئناف احلرية السياسية اليت منحها اإلسالم :ب ـ احلرية السياسية
ىت وإن كان حاكما أو والياً، فقد أعلن للمسلمني إذ إلطاعة ال خملوق يف معصية اخلالق، ح

عمر يف أول يوم من أيام حكمه احلرية يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، منكراً على 
الناس واقعهم املظلم، وأن اإلسالم ال يرضى السكوت عن الظلم، فقد خطب الناس يوماً 

يف معصية اهللا، أال وإنكم أال ألسالمة المريء يف خالف السنة، وال طاعة ملخلوق :... فقال
، ومما يدل ١العاصي، إال وإن إوالمها باملعصية اإلمام الظامل: تسمون اهلارب من ظلم إمامه

على إعطاء عمر للناس احلرية السياسية، أن أول إجراء اختذه عقب إعالن العهد له باخلالفة 
رية السياسية تتجلى يف تنازله يف اخلالفة وطلب من الناس أن خيتاروا خليفة، فإذا كانت احل

أوهلما املشاركة يف اختيار احلاكم، عن طريق أهل احلل والعقد، وبيعة : ممارستها يف موضعني
، ٢إبداء الرأي والنصح للحكام، ونقد أعماهلم مبقاييس اإلسالم: املسلمني ورضاهم، وثانيهما

ر يف توليه اخلالفة قبل فإن عمر قد مارس احلرية السياسية يف هذين املوضعني فجعل هلم اخليا
  .، وسيأيت بيان ذلك يف حمله بإذن اهللا٣الوعظ والنصح

عمل عمر بن عبد العزيز على حتقيق وتدعيم احلرية الشخصية ألفراد : ت ـ احلرية الشخصية
األمة اإلسالمية، إذ بدا له بعض القيود على اهلجرة أو ما يسمى حبرية التنقل، أو الغدو 

وأما اهلجرة فإنا نفتحها ملن :.. ء فتح فيه باب اهلجرة ملن يريد، إذ قالوالرواح، فاختذ إجرا
هاجر من إعرايب فباع ماشيته، وانتقل من دار إعرابيته إىل دار اهلجرة وإىل قتال عدونا، فمن 

وأن يفتح :.. ، كما قال يف كتابه لعماله٤فعل ذلك فله أسوة املهاجرين فيما أفاء اهللا عليهم
، وإذا كان ذلك موقفه من حرية الناس يف اهلجرة والتنقل فقد ٥اب اهلجرةألهل اإلسالم ب

جتلى حرصه على مبدأ حرية اإلنسان يف أمر قل من يراعيه، أو يهتم به، أمر خيص من هم يف 
ملكه، أال وهو ختيريه جلواريه عقب تويل اخلالفة بني العتق واإلمساك على غري شيء، فقد 

ن يستطيع اإليفاء ا بعد توليه اخلالفة، فترك هلن حرية اإلقامة معه علم أن هلن عليه حقوقاً ل
، فقد روي ابن ٦من غري شيء أو العتق، فتكون الواحدة منهن حرة حرية شخصية كاملة
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إنه قد نزل يب أمر شغلين عنكن فمن اختارت : أن عمر خير جواريه، فقال(عبد احلكم 
  .١ يكن هلا مين شيء، فبكني بكاًء شديداً يأساً منهمنكن العتق أعتقتها، ومن أمسكتها مل

 أما يف حرية التجارة والكسب وابتغاء فضل اهللا يف الرب :ج ـ حرية التجارة والكسب
والبحر، كجزء من احلرية االقتصادية، فقد أكد يف كتاب له إىل عماله على ضرورة منح 

بحر على حد سواء، فقد كتب إىل الناس حرية استثمار أمواهلم، واالجتار ا يف الرب وال
وأن ... وإن من طاعة اهللا اليت أنزل يف كتابه أن يدعى الناس إىل اإلسالم كافة،:.. عماله

وأما البحر، :.. وكتب أيضاً. ٢يبتغي الناس بأمواهلم يف الرب والبحر، وال مينعون وال حيبسون
 الَّ: ((فإنا نرى سبيله سبيل الرب، قال اهللا تعاىل  ِبَأْمِرِه اللَُّه  ِفيِه  اْلُفْلُك  ِلَتْجِرَي  اْلَبْحَر  َلُكُم ِذي َسخََّر

، فإذن أن يتجر فيه من شاء، وأرى )١٢: اجلاثية، اآلية )) (َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن
غون فيهما أن ال حنول بني أحد من الناس وبينه، فإن الرب والبحر هللا مجيعاً سخرمها لعباده يبت

أطلق :.. ويقول عمر يف موضع آخر. ٣من فضله، فكيف حنول بني عباد اهللا وبني معايشهم
، ألن عمال السوء تعدوا غري ما أمروا ٤اجلسور واملعابر للسابلة يسريون عليها دون جعل

حدثنا عبد الرمحن بن : ، وأما عن األسعار والتسعري زمن عمر، فقد قال أيب يوسف٥به
يا أمري املؤمنني، ما بال األسعار غالية يف : قلت لعمر بن عبد العزيز: بيه قالشوبان عن أ

إن الذين كانوا قبلي كانوا يكلفون أهل : زمانك وكانت يف زمان من قبلك رخيصة؟ قال
الذمة فوق طاقتهم، ومل يكونوا جيدون بداً من أن يبيعوا ويكسروا ما يف أيديهم، وأنا ال 

ليس إلينا : لو أنك سعرت، قال: فقلت:  فباع الرجل كيف شاء، قالأكلف أحداً إال طاقته،
وتشدد عمر يف أمر السلع احملرمة، ومنع التعامل ا . ٦من ذلك شيء إمنا السعر إىل اهللا

فاخلمر من اخلبائث اليت ال جيوز التعامل فيها بني املسلمني، حلرمتها ولضررها حيث يؤدي 
فإنا من جنده يشرب منه : ، ويقول عمر٧ وأكل املال احلرامشرا إىل استحالل الدم احلرام

ولقد أمثرت . ٨شيئاً بعد تقدمنا إليه فيه نوجعه عقوبة يف ماله ونفسه وجنعله نكاالً لغريه
سياسة عمر يف رد احلقوق وإطالق احلرية االقتصادية املنضبطة، حيث وفرت للناس احلوافز 
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حتول دون ذلك، وهذا أدى إىل منو التجارة ومنو للعمل واإلنتاج، وأزالت العوائق اليت 
التجارة أدى إيل زيادة حصيلة الدخل اخلاضع للزكاة، وهذا يؤدي بدوره إىل زيادة الزكاة، 
مما يؤدي إىل رفع مستوى الطبقات الفقرية، وارتفاع قوا الشرائية واليت ستتوجه إىل 

دمات وهذا كله يؤدي إىل انتعاش االستهالك وبالتايل إىل زيادة الطلب على السلع واخل
لقد كانت احلرية يف دولة عمر بن عبد . ١االقتصاد، وارتفاع مستوى املعيشة وزيادة الرفاه

العزيز مصونة ومكفولة وهلا حدودها وقيودها، ولذلك ازدهر اتمع وتقدم يف مدار الرقي، 
براز قدراته وسلب احلرية من فاحلرية حق أساسي للفرد واتمع، ليتمتع ا يف حتقيق ذاته وإ

اتمع سلب ألهم مقوماته فهو أشبه باألموات، إن احلرية يف اإلسالم إشعاع داخلي مأل 
جنبات النفس اإلنسانية بارتباطها باهللا، فارتفع اإلنسان ذا االرتباط إىل درجة السمو 

بتغاء رب األرض والرفعة، فأصبحت النفس تواقة لفعل الصاحلات، واملسارعة يف اخلريات ا
والسماوات، فاحلرية يف اتمع اإلسالمي دعامة من دعائمه حتققت يف دولة عمر بن عبد 

  .٢العزيز يف أى صورة انعكست أنوارها على صفحات الزمن
  

  :أهم صفاته ومعامل جتديده: املبحث الثاين 
ابة، وقد اتصف رضي  إن شخصية عمر بن عبد العزيز تعترب شخصية قيادية جذ:أهم صفاته: أوال 

إميانه الراسخ باهللا وعظمته، وإميانه باملصري واملآل، : اهللا عنه بصفات القائد الرباين، ومن أهم هذه الصفات
وخوفه من اهللا تعاىل والعلم الغزير، والثقة باهللا، والقدوة، والصدق، والكفاءة والشجاعة واملروءة والزهد، 

حة، واحللم والصرب، وعلو اهلمة، واحلزم، واإلدارة القوية، وحب التضحية، والتواضع، وقبول النصي
والعدل، والقدرة على حل املشكالت، وقدرته على التخطيط والتوجيه والتنظيم واملراقبة، وغري ذلك من 
الصفات، وبسبب ما أودع اهللا فيه من الصفات الربانية استطاع أن يقوم مبشروعه اإلصالحي وجيدد كثرياً 

الفة الراشدة اليت اندثرت أمام زحف امللك العضوض، واستطاع أن يتغلب على العوائق يف من معامل اخل
الطريق، وتوجت جهوده الفذة بنتائج كبرية على مستوى الفرد واتمع والدولة وأصبح منهج عمر بن 

طوات عبد العزيز اإلصالحي التجديدي مناراً للعاملني على جمد اإلسالم وقد ترسم نور الدين زنكي خ
عمر بن عبد العزيز يف عهده، فحقق جناحاً كبرياً لألمة يف صراعها مع الصليبيني، وكان الفضل هللا مث 

هـ والذي كان أحد شيوخ نور الدين زنكي حيث ٥٧٠الشيخ أيب حفص عمر حممد اخلضر املتويف عام 
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لدين زنكي يف خطواته كتب لنور الدين كتابه اجلامع لسرية عمر بن عبد العزيز لكي يسري عليها نور ا
  :وجهاده، وإن من أهم الصفات اليت جتسدت يف شخصية عمر بن عبد العزيز هي

 كانت ميزته الكربى والسمة اليت اتسم ا ودافعه إىل كل ذلك هو : ـ شدة خوفه من اهللا تعاىل١
لذي إمتاز به إميانه القوي باآلخرة وخشية اهللا والشوق إىل اجلنة، وليس لغري هذا اإلميان القوي، ا

عمر بن عبد العزيز أن حيفظ إنساناً يف مثل شباب عمر بن عبد العزيز، وقوته وحريته وسلطانه ـ 
من إغراءات مادية قاهرة ـ ومن تسويالت الشيطان، والنفس املغرية، وتفرض عليه احملاسبة الدقيقة 

 اآلخرة على الدنيا، مؤمناً ، فقد كان مشتاقاً إىل اجلنة مؤثرا١ًللنفس، واالستقامة على طريق احلق
: غافر ، اآلية )) (ارَرُر الَقَيا َقْوِم ِإنََّما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا َمَتاٌع َوِإنَّ اْلآِخَرَة ِهَي َدايا قوم ـ : ((بقوله تعاىل

فأدرك عمر بفطرته السليمة وعقيدته الصحيحة، أن آخرة املسلم أوىل باهتمامه من دنياه، ) ٣٩
لو كانت رغبيت يف اختاذ أزواج، واعتقال أموال، :.. عمر يف كتاب له إىل يزيد بن املهلبيقول 

كان يف الذي أعطاين من ذلك، ما قد بلغ يب أفضل ما بلغ بأحد من خلقه، ولكني أخاف ـ فيما 
 ، كما كان عمر شديد ٢أبتليت به ـ حساباً شديداً، ومسألة عظيمة، إال ما عاىف اهللا ورحم

واهللا ما كان بأكثر الناس صالة، وال :  من اهللا تعاىل، تقول زوجته فاطمة بنت عبد امللكاخلوف
أكثرهم صياماً، ولكن واهللا ما رأيت أحداً أخوف هللا من عمر، لقد كان يذكر اهللا يف فراشه، 

، وقال ٣ليصبحن الناس وال خليفة هلم: فينتفض انتفاض العصفور من شدة اخلوف حىت نقول
، ولشدة ٤ لو حلفت لصدقت، ما رأيت أزهد وال أخوف هللا من عمر بن عبد العزيز:مكحول

: دخل عليه رجل وبني يديه كانون فيه نار، فقل: خوفه من اهللا، كان غزير الدمع وسريعه، فقد
يا أمري املؤمنني ما ينفعك من دخل اجلنة، إذا دخلت أنت النار، وما يضرك من دخل : قال. عظين

 حىت طفئ الكانون الذي بني يديه من دموعه، وقد ٥فبكى عمر: خلت أنت اجلنة، قالالنار، إذا د
اللهم إن كنت تعلم إين : كان جلّ خوفه ـ رمحه اهللا ـ من يوم القيامة، فيدعو اهللا، ويقول

، ذلك اليوم الذي  أحدث تغرياً جذرياً يف جمرى حياته ٦أخاف شيئاً دون القيامة، فال تؤمن خويف
لقد عنيتم بأمر، لو عنيت به النجوم النكدرت، ولو عنيت : ((.. الذي يقول عنه عمرذلك اليوم

به اجلبال لذابت، ولو عنيت به األرض لتشققت، أما تعلمون أنه ليس بني اجلنة والنار مرتلة، وأنكم 
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، نعم إن اخلوف من اهللا، والرؤية الواضحة للحياة، والفناء واخللود، ١صائرون إىل أحدامها
حساس بيوم احلساب، واالنفعال مبشاهد اجلنة والنار، هي اليت تضع املسؤولني، وجتعلهم واإل

، فالوعي واإلحساس بيوم احلساب، وغريها ٢يرتعدون خوفاً إن هم احنرفوا قيد شعرة عما يريد اهللا
 ذلك من الصفات االعتقادية، جتعل القائد ال خيطو خطوة، وال يقول قوالً، وال يفعل فعالً، إال ربط

مبا يرضي اهللا عز وجل، وتلك الصفات واجلوانب، مل تعط حقها من البحث والتحرى يف 
الدراسات القيادية احلديثة وهي أساس النجاح يف القيادة، وأهم الصفات القيادية اليت ينبغي للقائد 

، وشدة أن يتحلى ا، وإن من أهم صفات عمر بن عبد العزيز، اإلميان الراسخ باهللا واليوم اآلخر
  .٣خوفه من اهللا والوجل من يوم القيامة

 فهم عمر بن عبد العزيز من خالل معايشته للقرآن الكرمي ودراسته هلدي النيب األمني : ـ زهده٢
صلى اهللا عليه وسلم ومن تفكره يف هذه احلياة بأن الدنيا دار ابتالء واختبار، وإا مزرعة لآلخرة، 

خارفها، وزينتها، وبريقها وخضع وانقاد وأسلم لربه ظاهراً ولذلك حترر من سيطرة الدنيا بز
وباطناً، وكان وصل إىل حقائق استقرت يف قلبه ساعدته على الزهد يف هذه الدنيا ومن هذه 

  :احلقائق
 يف هذه الدنيا أشبه بالغرباء، أو عابري سبيل، كما قال النيب صلى اهللا :أ ـ اليقني التام بأننا

  .٤دنيا كأنك غريب أو عابر سبيلكن يف ال: عليه وسلم
 ال وزن هلا وال قيمة عند رب العزة إال ما كان منها طاعة هللا ـ تبارك :ب ـ وأن هذه الدنيا

لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة : وتعاىل ـ إذ يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .٥ما سقى كافراً منها شربة ماء

بعثت أنا : إذ يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:النتهاءج ـ وأن عمرها قد قارب على ا
  .٦والساعة كهاتني بالسبابة والوسطى

فلهذه األمور وغريها زهد عمر بن عبد د ـ وأن اآلخرة هي الباقية وهي دار القرار، 
العزيز يف الدنيا وأول الزهد الزهد يف احلرام، مث الزهد يف املباح، وأعلى مراتب الزهد أن 
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، وكان زهد عمر بن عبد العزيز مبين على الكتاب ١الفضول وكل مالك عنه غىنتزهد يف 
والسنة ولذلك ترك كل أمر ال ينفعه يف آخرته فلم يفرح مبوجود وهي اخلالفة، ومل حيزن 
على مفقود من أمور الدنيا، وقد ترك ما هو قادر على حتصيله من متاع الدنيا إنشغاالً مبا هو 

مالك : الناس يقولون: ، قال مالك بن دينار٢يف ما عند اهللا عز وجلخري يف اآلخرة ورغبة 
، قال ابن عبد ٣بن دينار زاهد، إمنا الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها

وملا ويل عمر بن عبد العزيز زهد يف الدنيا، ورفض ما كان فيه وترك ألوان الطعام، : احلكم
، فكان ال يهمه ٤لى شيء وغطي، حىت إذا دخل اجتذبه فأكلفكان إذا صنع له طعام هىيء ع

من األكل إال ما يسد جوعه ويقيم صلبه وكانت نفقته وعياله يف اليوم كما يف األثر، فعن 
، وكان ال يلبس ٥كان عمر ينفق على أهله يف غدائه وعشائه كل يوم درمهني: سامل بن زياد

سراف اليت سادت قبله وأمر ببيعها وأدخل من الثياب إال اخلشن، وترك مظاهر البذخ واإل
، وهكذا فعل باجلواري والعبيد حيث رد اجلواري إىل أصحان ٦أمثاا يف بيت مال املسلمني

إن كن من الاليت أخذن بغري حق ووزع العبيد على العميان وذوي العاهات وحارب كل 
 للنكاح، فقد روى ابن ، وأما ما قيل عن زهده بالنسبة٧مظاهر الترف والبذخ، واإلسراف

وقالت فاطمة زوجته ما اغتسل من جنابة منذ ويل حىت لقي اهللا غري ثالث : عبد احلكم فقال
، فهذا ينايف ما اشتهر به عمر بن عبد العزيز ٨ما اغتسل من جنابة حىت مات: مرات، ويقال

يترك السنة، من حبه الشديد هلدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فيستبعد منه رمحه اهللا أن 
وأن يقع يف ظلم زوجاته وحقوقهن، فإن ترك الزواج وحترمي ذلك ال عالقة له بالزهد 
اإلسالمي الذي بينه رسولنا صلى اهللا عليه وسلم وهو دخيل على اتمع املسلم، وهو ما 
تفتخر به بعض الفرق املنحرفة عن اإلسالم وتدعي أنه من الزهد اإلسالمي، وهلم يف ذلك 

ال يشك من تأملها أا ال متت إىل اإلسالم بصلة، وهلم يف ذلك وصايا عجيبة حكايات 
  : وتوجيهات غريبة، فمن أقواهلم

  .من ترك النساء والطعام فالبد له من ظهور كرامة ـ 
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  .من تزوج فقد أدخل الدنيا بيته، فاحذروا من التزويجـ 

ا أرملة وأوالده كأم أيتام، ويأوي ال يبلغ الرجل إىل منازل الصديقني حىت يترك زوجته كأـ 
  .إىل منازل الكالم

  .من تعود أفخاذ النساء ال يفلحـ 

إىل غري ذلك من العجائب والغرائب وهذا املفهوم خيالف . ١من تزوج فقد ركن إىل الدنيا  ـ 
فمن رغب عن : اإلسالم دين التوسط واالعتدال، فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ومجلة القول أن زهد عمر بن عبد العزيز كان مقيداً بالكتاب والسنة وأن . ٢ مينسنيت فليس
كثرياً مما نسب إليه يف هذا الباب ال يصح ملخالفته هدى النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن 
زهد عمر بن عبد العزيز يف مجع املال، فقد كان على النقيض ممن يلي منصباً يف وقتنا احلاضر 

 حني استخلف أربعني ألف دينار، مث أصبحت حني تويف أربعمائة دينار، فقد كانت غلته
، فقد كان رمحه اهللا ٤، حيث مل يرتزق رمحه اهللا من بيت املسلمني شيئا٣ًولو بقي لنقصت

إن الدنيا ال تسر بقدر ما تضر، تسر قليالً : من زهاد زمانه إن مل يك أزهدهم، فكان يقول
زهد كثرية ذكر منها الشيخ أبو حفص عمر بن حممد اخلضر وأخباره يف ال. ٥وحتزن طويالً

، لقد وصل عمر بن عبد العزيز إىل مرحلة متقدمة ٦املعروف باملالء حوايل مثانية وعشرين أثراً
يف الزهد والتحلي بصفات الزاهدين، وذلك ما ال يستطيع الوصول إليه أصحاب العيش يف 

 فيه املادة على كل شيء يف احلياة، وأصبح الظروف املادية يف وقتنا احلاضر، الذي طغت
الناس يقيسون بعضهم البعض مبا ميلك من الدنيا وحطامها، حسبنا من قادة وزعماء هذا 
العصر املادي إن مل يتصفوا بصفة الزهد، على أقل تقدير، أن يكفوا أنفسهم عن الطمع، 

م الدنيوية، لينالوا ما  واجلشع، وأن يسعوا إىل الكسب احلالل وأن يعملوا على قهر رغبا
، وخنتم ٧إىل جنات النعيم.. تاقت إليه نفس عمر بن عبد العزيز إىل ما هو أمسى من الدنيا

إين قد اشتهيت : حديثنا عن الزهد عند عمر بن عبد العزيز ذا األثر فقد قال ملواله مزاحم
 مكث قليالً، مث قال وما تقع مين؟ مث: قال. بضعة عشر ديناراً: احلج، فهل عندك شيء؟ قال
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يا أمري املؤمنني جتهز، فقد جاءنا مال سبعة عشر ألف ديناراً من بعض مال بين مروان، : له
اجعلها يف بيت املال، فإن تكن حالالً فقد أخذنا منها ما يكفينا، وإن تكن حراماً : قال

ا مزاحم ال وحيك ي: فلما رأى عمر ثقل ذلك علي قال: فكفانا ما أصابنا منها قال مزاحم
يكثرن عليك شيء ضعته هللا، فإن يل نفساً تواقة مل تتق إىل مرتلة، فنالتها إال تاقت إىل ما هي 

  .١أرفع منها، حىت بلغت اليوم املرتلة اليت ليس بعدها مرتلة، وإا اليوم قد تاقت إىل اجلنة
 الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن:((قال تعاىل:  ـ تواضعه٣ : آية :الفرقان ...)) ( َعَلى اْلَأْرِض َهْوًنا َوِعَباُد

إن : وقال صلى اهللا عليه وسلم. ٢أي ميشون بسكينة ووقار متواضعني: قال ابن القيم). ٦٣
وهذه . ٣أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد وال يبغى أحد على أحد: اهللا أوحى إيلّ

 ا عمر بن عبد العزيز، فقد أدى الصفة احلميدة كانت إحدى الصفات األساسية اليت متيز
، وقد كان تواضع عمر يف ٤زهد عمر إىل تواضعه، ألن شرط الزهد احلقيقي هو التواضع هللا

مجيع أمور حياته ومعامالته، فذلك ما يتطلبه األمر من قائد خاف اهللا، ورجاء ما عنده، 
يا خليفة اهللا : جل ناداه، ومما يذكر من تواضع عمر جوابه لر٥وأراد الطاعة والوالء من رعيته

: إين ملا ولدت أختار يل أهلي أمساً فسموين عمر، فلو ناديتين: مه: يف األرض، فقال له عمر
يا عمر، أجبتك، فلما اخترت لنفسي الكُىن فكنيت بأيب حفص، فلو ناديتين يا أبا حفص 

مري املؤمنني أجبتك، أمري املؤمنني، فلو ناديتين يا أ: أجبتك، فلما وليتموين أموركم مسيتموين
وأما خليفة اهللا يف األرض، فلست كذلك ولكن خلفاء اهللا يف األرض داوود والنيب صلى اهللا 

آية :ص )) ( َيا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اْلَأْرِض:((، مشرياً على قوله تعاىل٦عليه وسلم وشبهه
إن تقوموا نقم، وإن : يا معشر الناس: قالومن تواضعه أن ى الناس عن القيام له، ف). ٣٦:

ال تبتدئوين بالسالم، إمنا : تقعدوا نقعد، فإمنا يقوم الناس لرب العاملني، وكان يقول للحرس
كان عنده قوم : ، وكان متواضعاً حىت يف إصالح سراجه بنفسه، فقد٧السالم علينا لكم

يا أمري املؤمنني : فأصلحه فقيل لهذات ليلة يف بعض ما حيتاج إليه، فغشى سراجه، فقام إليه 
وما ضرين؟ قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد : أال نكفيك؟ قال
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فأخذت املروحة : يا جارية روحيين قال:، ومن تواضعه أيضاً قال يوماً جلارية له١العزيز
د أمحر وجهها، وقد فأقبلت تروحه، فغلبتها عينها فنامت، فانتبه عمر، فإذا هو باجلارية ق
فانتبهت، فوضعت : عرقت عرقاً شديداً ـ وهي نائمة ـ فأخذ املروحة واقبل يروحها، قال

إمنا أنت بشر مثلي أصابك من احلر ما أصابين، : يدها على رأسها فصاحت، فقال هلا عمر
، وكان ميتنع عن كثرة الكالم ـ وهو العامل ٢فأحببت أن أروحك مثل الذي روحتين

:  املفوه ـ خشية على نفسه من املباهاة مبا عنده، أو يظن الناس به ذلك، فكان يقولالفصيح
يا أمري املؤمنني، : ، ودخل عليه رجل فقال له٣إنه ليمنعين من كثري من الكالم خمافة املباهاة

  :إن من كان قبلك كانت اخلالفة هلم زيناً، وأنت زين اخلالفة، وإمنا مثلك كما قال الشاعر
  إذا الدر زان حسن وجوه و        
  كان للدر حسن وجهك زيناً              

ال بل جزى اهللا اإلسالم : فقال. جزاك اهللا عن اإلسالم خرياً: وقال له رجل. ٤     فأعرض عنه
. السالم عليك يا أمري املؤمنني: ، ودخل عليه رجل، وهو يف ملء من الناس فقال٥عين خرياً

ملؤمنني عمر، خيفض اجلناح للمؤمنني، وال يتكرب على أحد ، وهكذا أمري ا٦فقال عم سالمك
من عباد اهللا، ومل تزده اخلالفة إال تواضعاً ورأفة ورمحة، ومل حيمله املنصب إال على اإلخبات 
واخلضوع لسلطان احلق، يصلح سراجه بنفسه، وجيلس بني يدي الناس على األرض، ويأىب 

رط بني يديه، ويعنف من يعظمه أو خيصه بسالم من بني اجلالسني، أن يسري احلراس والش
  .٧ويتأىب أن يتميز على الناس مبركب، أو مأكل، أو ملبس، أو مشرب

من صفات أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز الورع، والورع هو اإلمساك عما قد :  ـ ورعه٤
 لعرضه ودينه يضر، فتدخل احملرمات والشبهات ألا قد تضر، فإنه من اتقى الشبهات إستربأ
 ، والورع يف ٨ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي حول احلمى يوشك أن يواقعه
وللداللة على . ٩األصل الكف عن احملارم والتحرج منها، مث استعري للكف عن احلالل املباح
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يعجبه : ما كان يتصف به عمر من الورع، وحتري السالمة من الشبهات، فقد روي أنه كان
يتأدم بالعسل، فطلب من أهله يوماً عسالً فلم يكن عنده، فأتوه بعد ذلك بالعسل، فأكل أن 

من أين لكم هذا؟ قالت امرأته بعثت موالي بدينارين على بغل : منه، فأعجبه، فقال ألهله
، فيها عسل، فباعها بثمن ١أقسمت عليك ملا أتيتين به، فأتته بعكَّة: الربيد، فاشتراه يل، فقال

انصبت دواب : على الدينارين، ورد عليها ماهلا وألقى بقيته يف بيت مال املسلمني وقاليزيد 
، من ماء مسخن، ٣كان له غالم يأتيه بقمقم: ومن ورعه أنه. ٢املسلمني يف شهوة عمر

أتذهب ذا القمقم إىل مطبخ املسلمني، فتجعله عنده، حىت : يتوضأ منه، فقال للغالم يوماً
: أفسدته علينا، قال: أفسدته علينا، قال: نعم أصلحك اهللا، قال: ؟ قاليسخن، مث تأيت به

فأمر مزامحاً أن يغلي ذلك القمقم، مث ينظر ما يدخل فيه من احلطب مث حيسب تلك األيام، 
ومن أمثلة ورعه كان ال يقبل أي هدية من . ٤اليت كان يغليه فيها، فيجعله حطباً يف املطبخ

فاً من أن يكون ذلك من باب الرشوة، فعن عمرو بن مهاجر عماله أو من أهل الذمة خو
لو كانت لنا أو عندنا ـ شيء من التفاح، فإنه : اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحاً فقال: قال

طيب الريح طيب الطعم فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحاً، فلما جاء به الرسول، 
إن هديتك قد :غالم، فأقرئ فالناً السالم وقل لهما أطيب رحيه وأحسنه، ارفعه يا : قال عمر

وقعت منا مبوقع حبيث حتب، فقلت يا أمري املؤمنني ابن عمك ورجل من أهل بيتك وقد 
وحيك؟ إن : بلغك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة قال

 كان ال يرى لنفسه أن تشم ، ومن ورعه أنه٥اهلدية كانت للنيب هدية وهي لنا اليوم رشوة
رائحة مسك أتته من أموال املسلمني، فعندما وضعت بني يديه مسكة عظيمة فأخذ بأنفه، 

،وكان حيترز من استعمال ٦وهل ينتفع منها إال برحيها: فقيل يا أمري املؤمنني إمنا هو ريح قال
سلمني، فإذا فرغ أموال املسلمني العامة، فكان يسرج السراج من بيت إذا كان يف حاجة امل

، وقد ذكر املؤرخون ٧من حوائجهم أطفأها مث أسرج عليه سراجه اخلاص به من ماله اخلاص
كثرياً من األمثلة اليت تدل على ورعه، فقد اعترب أن البعد عن أموال السملني حىت يف األشياء 
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طاً لدينه، احتيا١اليسرية القليلة هو من باب االبتعاد عن الشبهة، فكان بعيد عن الشبهات
  :وذلك أن األمور ثالثة كما قال هو بنفسه

  . وأمر تبني خطؤه فاجتنبه  ـ٢    .أمر استبان رشده فاتبعه  ـ ١

   .٢وأمر أشكل عليك فتوقف عنه  ـ٣
تلك دماء طهر : ما تقول يف أهل صفني؟ قال: وكان رمحه اهللا ورعاً حىت يف الكالم فعندما قيل له  

، وهكذا يتضح أن ورع عمر كان يف شأنه كله، ٣ أُخضب لساين ااهللا يدي منها، فال أحب أن
يف مأكله وحاجته وشهوته، ومال املسلمني ويف كافة أمور حياته، ذلك الورع النابع مع اإلميان 
القوي، والشعور باملسئولية واستحضاره اآلخرة، فقد كانت صفة الورع من صفاته اجللية، فقد بلغ 

ان قربه الذي سيواري فيه، فال يكون له من الدنيا شيء دون مقابل حىت به مبلغاً جعله يشتري مك
  .٤موضع قربه

  : ـ حلمه وصفحه وعفوه٥
ومن الصفات اليت جتسدت يف شخصية عمر بن عبد العزيز احللم والصفح والعفو، فعن شيخ من   

ن فشجه غالم كان لعمر بن عبد العزيز ابن له من فاطمة، فخرج يلعب مع الغلما: اخلناصريني قال
فاحتملوا ابن عمر والذي شجه فأدخلومها على فاطمة، فسمع عمر اجللبة وهو يف بيت آخر 

فاكتبوا يف الذرية : قال. ال: أله عطاء؟ قالت: هذا ابين وهو يتم قال: فخرج، وجاءت امرأة فقالت
وعن إبراهيم . ٥إنكم أفزعتموه: فعل اهللا به وصن إن مل يشجه مرة أخرى فقال عمر: فقالت فاطمة

غضب عمر بن عبد العزيز يوماً غضباً شديداً على رجل، فأمر به فأحضر وجرد : بن أيب عبلة قال
. أما أين لوال أن أكون غضباناً لسؤتك: خلُّوا سبيله مث قال: وشد يف احلبال وجيء بالسياط فقال

 النَّاِس: ((وتال  َعِن  َواْلَعاِفيَن  اْلَغْيَظ : ، وعن عبد امللك قال)١٣٤: آل عمران ، اآلية )) (َواْلَكاِظِميَن
، فظن القوم أنه يريد أمري املؤمنني، ٦قام عمر بن عبد العزيز إىل قائلته، وعرض له رجل بيده طومار

فنظرت إىل : قال. فخاف أن يحبس دونه فرماه بالطومار، فالتفت عمر فوقع يف وجهه فشجه
لشمس، فلم يربح حىت قرأ الطومار وأمر له حباجته وخلَّى الدماء تسيل على وجهه وهو قائم يف ا
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، وعن ٢التقي ملجم: ما مينعك منه؟ قال: فقيل له. وروى أن رجالً نال من عمر فلم جيبه١سبيله
أنك من \أشهد ـ: حامت بن قدامه أن رجالً قام إىل عمر بن عبد العزيز وهو خيطب فقال له

، وروي أن عمر بن ٣ وأنت شاهد زور فال جنيز شهادتكوما يدريك؟: فقال له عمر. الفاسقني
عبد العزيز ملا ويل اخلالفة خرج ليلة يف السحر إىل املسجد ومعه حرسي فمرا برجل نائم على 

مه، فإنه : فقال له عمر. ال فهم احلرسي به: أجمنون أنت؟ فقال عمر: فقال له. الطريق فعثر به عمر
روي أن رجالً قام إىل عمر بن عبد العزيز وهو على املنرب فنال و. ٤ال: سألين أجمنون أنت؟ فقلت

منه وأغضبه، فقال له عمر يا هذا أردت أن يستفزين الشيطان مع عزة السلطان أن أفعل بك اليوم 
أتى ولد لعمر بن عبد العزيز وهو يبكي، : وقيل. ٥اذهب غفر اهللا يل ولك. ما تفعل يب غداً مثله

: فقال له. نعم: ضربته؟ قال: فقال له. فجيء به. ضربين فالن العبد: ما شأنك؟ فقال: فقال له
واملواقف يف حلمه وصفحه . ٦اذهب فلو أين معاقب أحداً على الصدق لعاقبتك اذهب ومل يكلمه

  .وعفوه كثرية وهذا غيض من فيض
عبد العزيز  ومن صفاته رمحه اهللا الصرب والشكر، روى أنه ملا مات عبد امللك بن عمر بن : ـ صربه٦

، وروي أن حني مات ٧ال تعمقه فإن ما عال من األرض أفضل مما سفل منها: حضر عند قربه فقال
واهللا لقد : عبد امللك ولده، وسهل بن عبد العزيز أخوه ومزاحم مواله، قال رجل من أهل الشام

ان أنفع لوالده منه، مات ولده عبد امللك ال واهللا إن رأيت ولداً ك: ابتلى أمري املؤمنني ببالء عظيم
فقال . وسكت عن مزاحم: قال. مث أصيب أمري املؤمنني بأخ ال واهللا ما رأيت أخاً أنفع ألخ منه

مل سكت عن مزاحم، فواهللا ما هو أدىن الثالثة عندي، رمحك اهللا يا مزاحم : عمر بن عبد العزيز
، وعن حفص ٨ت يف أمر اآلخرةمرتني أو ثالثاً واهللا لقد كنت كفيت كثري الدنيا، ونعم الوزير كن

: ملا مات عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز جعل أبوه يثين عليه عند قربه فقال مسلمة: بن عمر قال
إين أخاف أن يكون زين : فأنت تثين عليه ذا الثناء قال: قال. ال: أرأيت لو بقي أكنت تولِّيه؟ قال

ما من أحد : وخطب عمر يف خطبته فقال. ٩ ولدهيل من احملبة له ما يزين يف عني الوالد من حب
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إال كان الذي أعطاه اهللا من األجر فيها أفضل مما .إنا هللا وإنا إليه راجعون: يصاب مبصيبة فيقول
من عمل على غري علم كان ما يفسد : وقال. الرضى قليل والصرب معتمد املؤمن: أخذ منه، وقال

 عمله كثرت خطاياه، والرضا قليل ومعول املؤمن على أكثر مما يصلح، ومن مل يعد كالمه من
واهللا ما قعدت مقعدي : أمر اخلالفة، فقد قال: وكان من أجل ما صرب عليه عمر يف حياته. ١الصرب

هذا إال خوفاً أن يثبت عليه من ليس بأهل، ولو أين أطاع فيما أعمل لسلمتها إىل مستحقيها ـ 
  .٢ اهللا بأمر من عنده، أو يأيت بالفتحيعين اخلالفة ـ ولكنين أصرب حىت يأيت

 لقد اتسم عمر بن عبد العزيز ذه الصفة، يف وقت أكثر ما يكون فيه أمر األمة واخلالفة : ـ احلزم٧
يف حاجة إىل احلزم، وخباصة فيما يتعلق بالوالة واألمراء والعمال وللداللة على حتلّي عمر بصفة 

ا يراه ضرورياً خلدمة الصاحل العام، وما يصلح به أمر احلزم وضبط األمور، وعدم التهاون فيم
املسلمني، ولقد أخذ حزم عمر صوراً خمتلفة وجماالت عدة، كحزمه مع أمراء وأشراف بين أمية 
ومع الذين يريدون شق عصا املسلمني واخلروج على جادم وإثارة الفنت وسفك الدماء وغري ذلك 

أدوا ما يف أيديكم : ه موقفه من بين مروان، إذ قال هلممن األمور، فقد كان أول مؤشر على حزم
أجيبوين فقال : فقال. وال تلجئوين إىل ما أكره، فأمحلكم على ما تكرهون، فلم جيبه أحد منهم

واهللا ال خنرج عن أموالنا اليت صارت إلينا من آبائنا، فنفقِّر أبناءنا ونكفر آباءنا، حىت : رجل منهم
أما واهللا لوال أن تستعينوا علي مبن أطلب هذا احلق له، ألضرعت : مرتتزايل رؤوسنا فقال ع

٣خدودكم عاجالً، وكين أخاف الفتنة، ولئن أبقاين اهللا ُألردنَّ إىل كل ذي حق حقه إن شاء اهللا
  ،

:   مث قال٤وكان إذا وقع يف أمر مضى فيه، وجاءه يوماً كتاب من بعض بين مروان فأغضبه فاشتاط
بين مروان يوماً ـ وقيل ـ وذحباً ـ وأمي اهللا، لئن كان ذلك الذبح على يدي، فلما إن هللا من 

، وأما فيما يتعلق مبن ٥بلغهم ذلك، كفوا وكانوا يعلمون صرامته، وأنه إذا وقع يف أمر مضي فيه
يريد شق عصا املسلمني واخلروج عليهم، فقد اتبعه معهم أسلوب احلوار واملناظرة ـ وهم اخلوارج 

هـ ليقف على ما دفعهم إىل ذلك ويرى إن ١٠٠ين ثاروا ضد بين أمية بقيادة شوذب اخلارجي الذ
كان احلق معهم نظر يف أمره، وإال فليدخلوا فيما دخل فيه الناس، إال أنه يف الوقت نفسه قرن 
إجراءاته تلك بشيء من احلزم والصالبة، عندما يصل األمر إىل مرحلة سفك دماء املسلمني أو 
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أال حتركهم إال أن يسفكوا دماً، أو يفسدوا يف : ساد، إذ كتب إىل عامله على العراق يقولاإلف
األرض، فإن فعلوا فخل بينهم وبني ذلك، وانظر رجالً طيباً حازماً فوجهه إليهم، ووجه معه جنداً، 

يت ، وهكذا كان عمر يف حزمه، فقد أخذ اإلجراءات واملواقف احلازمة وال١وأوصه مبا أمرتك به
كانت على درجة كبرية من األمهية واحلساسية وكان لذلك احلزم مردوداً إجيابياً كبرياً على سري 

  .٢األمور وتنفيذ ما كان يسعى لتحقيقه من العدل والطمأنينة ومعامل اخلالفة الراشدة
 إن صفة العدل من أبرز صفات عمر بن عبد العزيز القيادية على اإلطالق ـ وقد حتدث: ـ العدل٨

عن العدل يف دولته وسياسته يف رد املظامل فيما مضى، ولقد أمجع العلماء قاطبة على أنه ـ أي 
، ولعل عدل عمر ٣عمر بن عبد العزيز ـ من أئمة العدل، وأحد اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني

ن العدل مثرة من من أهم أسبابه يرجع إىل إميانه بأن العدل أحد نواميس اهللا يف كونه ويقينه التام بأ
مثرات اإلميان، وأنه من صفات املؤمنني احملبني لقواعد احلق وإىل إحساس عمر بوطأة الظلم للناس 

ما أمر اهللا به من : يف خالفة من سبقه من اخللفاء واألمراء األمويني باإلضافة إىل السبب األهم وهو
وية، وما مناه اإلسالم يف نفس عمر، العدل واإلحسان، وأما األسس العامة ألحكام الشرائع السما

، وإليك هذه الصور من عدله واليت مل أذكرها فيما مضى، فتورد ما ٤من حب للعدل وإحياء لقيمه
أسألك : يا أمري املؤمنني: رواه اآلجري من أن رجالً ذمياً من أهل محص قدم على عمر، فقال

اغتصبين أرضي ـ : د بن عبد امللكوما ذاك، قال العباس بن الولي: كتاب اهللا عز وجل، قال
أقطعنيها يا أمري املؤمنني الوليد بن عبد امللك، : يا عباس ما تقول؟ قال: والعباس جالس ـ فقال له

يا أمري املؤمنني أسألك كتاب اهللا عز : ما تقول يا ذمي؟ قال: وكتب يل ا سجالً، فقال عمر
لوليد بن عبد امللك، فأردد عليه يا عباس كتاب اهللا أحق أن يتبع من كتاب ا: فقال عمر. وجل

شهدت مسلمة : ومن مواقفه العادلة ما حدث به احلكم بن عمر الرعيين، قال. ٥ضيعته فردها عليه
ال : ، فقال عمر ملسلمة٦بن عبد امللك خياصم أهل دير إسحاق عند عمر بن عبد العزيز بالناعورة

ل خبصومتك من شئت، وإال فجاثي القوم جتلس على الوسائد، وخصماؤك بني يدي، ولكن وكّ
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، وهذا قليل من كثري، ١بني يدي، فوكل موىل له خبصومته ـ يعين مسلمة ـ فقضى عليه بالناعورة
  .مما أوردته كتب السري عن عدل عمر

  : ـ تضرعه ودعاؤه واستجابة اهللا لدعائه٩
 يا رب خلقتين ويتين ووعدتين :      كان عمر بن عبد العزيز كثري التضرع والدعاء، فقد كان يقول

بثواب ما أمرتين، ورهبتين عقاب ما يتين عنه وسلطت علي عدواً أسكنته صدري وأجريته جمرى 
دمي، إن أهم بفاحشة شجعين وإن أهم بصاحلة ثبطين، ال يغفل إن غفلت، وال ينسى إن نسيت، 

ده يستذلين، اللهم فأقهر ينصب يل يف الشهوات، ويتعرض يل يف الشبهات، وإال تصرف عين كي
سلطانه علي بسلطانك عليه حىت أحبسه بكثرة ذكري لك فأكون مع املعصومني بك، وال حول 

اللهم أصلح صالح أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، اللهم أهلك : ، وكان يقول٢وال قوة إال باهللا
 اللهم ألبسين العافية :، وكان يدعو ذا٣من كان يف هالكه صالح أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

حىت نيين املعيشة، واختم يل باملغفرة حىت ال تضرين الذنوب، واكفين كل هول دون اجلنة حىت 
اللهم إين أطعتك يف أحب األشياء إليك وهو : ، وكان يقول٤تبلغنيها برمحتك يا أرحم الرامحني

اللهم : وكان يقول.٥بينهماالتوحيد، ومل أعصك بأبغض األشياء إليك وهو الشرك، فأغفر يل ما 
وكان . ٦أين أعوذ بك أن أُبدل نعمتك كفراً، أو أن أكفرها بعد موا، أو أن أنساها فال أثين ا

اللهم رضين بقضاك، وبارك يل يف قدرك، حىت ال أحب تعجيل شيء أخرته، : كثرياً ما يدعو ا
ى ابن احلكم أن ابن الريان كان وكان رمحه اهللا مستجاب الدعوة، فرو. ٧وال تأخري شيء عجلته

اللهم إين قد : إين أذكر ابأوه وتيهه، مث قال: سيافاً للوليد بن عبد امللك، فلما ويل عمر اخلالفة قال
، وقد دعا عمر رمحه اهللا ٨وضعته لك فال ترفعه، فما رئي شريف قد مخد ذكره مثله حىت ال يذكر

يها، فدعا عند ذلك، فأجاب اهللا دعاءه، فسقوا حني حج وأخرب قبل دخوله إىل مكة بقلة املاء ف
اللهم إن كان : ، كما دعا على غيالن القدري حني ناظره فقال٩وهذا حني كان أمري على املدينة

  .١٠عبدك غيالن صادقاً وإال فأصلبه، فصلب بعد يف خالفة هشام بن عبد امللك
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  :معامل التجديد عند عمر بن عبد العزيز: ثانياً
تتبع ألقوال العلماء واملؤرخني واملهتمني بدراسة احلركة التجديدية، إمجاعاً تاماً على عد       يرى امل

، وكان أول من أطلق عليه ذلك اإلمام ١اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ادد األول يف اإلسالم
إن اهللا يروى يف احلديث :حممد بن شهاب الزهري، مث تبعه على ذلك اإلمام أمحد بن حنبل فقال

يبعث على رأس كل مائة عام من يصحح هلذه األمة أمر دينها، فنظرنا يف املائة األوىل فإذا هو عمر 
، وتتابع العلماء على عده أول اددين وذكر بعض أهل العلم هو من املقصودين ٢بن عبد العزيز

ل مائة سنة من جيدد إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس ك: حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وال شك أن عمر بن عبد العزيز خليق بأن يكون ممن حيمل عليه هذا احلديث، فقد . ٣هلا أمر دينها

كان عاملاً عامالً، مهه كله، وعزمه، ومهته، آناء الليل والنهار إحياء السنن وإماتة البدع وحمدثات 
إن إمجاع الصفات : ر العسقالين، يقول ابن حج٤األمور وحموها، وكسر أهلها باللسان، والسنن

احملتاج إىل جتديدها ال ينحصر يف نوع من أنواع اخلري، وال يلزم أن مجيع خصال اخلري كلها يف 
شخص واحد، إال أن يدعى ذلك يف عمر بن عبد العزيز، فإنه كان القائم باألمر على راس املائة 

طلق أمحد أم كانوا حيملون احلديث األوىل باتصافه جبميع صفات اخلري وتقدمه فيها ومن مث أ
عليه، وأما من جاء بعده فالشافعي، وإن كان متصفاً بالصفات اجلميلة إال أنه مل يكن القائم بأمر 

ومع أن بعض العلماء رأى أن مقام ادد الكامل ال يستحقه إال مهدي . ٥اجلهاد واحلكم بالعدل
دد كامل حىت اآلن، وإن كان عمر بن عبد العزيز آخر الزمان، وأنه مل يولد يف األمة املسلمة جم

أوشك أن يبلغ مرتبة اددية الكاملة لو أنه استطاع إلغاء طريقة احلكم الوراثية، وإعادة انتخاب 
وسواء استحق عمر بن عبد العزيز لقب ادد الكامل أم ال، فإن .٦اخلليفة عن طريق الشورى

ود الكبرية اليت بذهلا الستئناف احلياة اإلسالمية، وإعادا إىل األعمال التجديدية اليت قام ا، واجله
نقائها وصفائها زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين جتعله على رأس اددين 
الذين جاد م الزمان حىت يومنا هذا، وقد ساعده على ذلك موقعه الذي تبوأه على راس خالفة 

مية األطراف، ولكي ندرك حجم األعمال التجديدية اليت إضطلع ا هذا قوية، منيعة اجلانب، مترا
اخلليفة، وقدر اإلصالح الذي أحدثه، ينبغي أن نقف على حجم االحنرافات اليت طرأت على احلياة 
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اإلسالمية والتغير واالنقالب الذي حدث للخالفة اإلسالمية، ولعلنا ال جنانب احلقيقة إذا حصرنا 
ك الوقت بنظام احلكم، وما نتج عن ذلك مظامل وفساد وأما احلياة العامة فكانت االحنراف يف ذل

  .١أنوار النبوة الزالت ذات أثر بالغ فيها وكان الدين صاحب السلطان األول يف قلوب الناس
  : ـ من إصالحات عمر وأعماله التجديدية١

ع الناس محد اهللا وأثين عليه  قد مر معنا أن عمر بن عبد العزيز يف أول لقاء له م:أ ـ الشورى
يا أيها الناس إين قد ابتليت ذا األمر من غري رأي كان مين فيه، وال طلبة له، وال : وقال

مشورة من املسلمني، وإين قد خلعت ما يف أعناقكم من بيعيت فاختاروا آلنفسكم فصاح 
. ٢رنا باليمن والربكةفَلِ أم: قد اخترناك يا أمري املؤمنني، ورضينا بك: الناس صيحة واحدة

وذا يكون عمر قد قام بأول عمل جتديدي، حيث أعفى الناس من امللك العضوض، ومل 
  .٣جيربهم على القبول مبن مل خيتاروه، بل رد األمر إليهم وجعله شورى بينهم

  :ب ـ األمانة يف احلكم وتوكيل األمناء
 أقصى املراتب فقد استشعر عظم فقد تواترت النقول املفيدة أنه بلغ من حرصه على ذلك   

مايل أراك : املسؤولية وضخامة احلمل منذ اللحظة األوىل الستالمه اخلالفة، فقال ملن سأله
ملثل ما أنا فيه فليغتم، ليس أحد من األمة إال وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غري : مغتماً؟ قال

. ٥منكم، ولكن أثقلكم محالًلست خبري من أحد : وقال. ٤كاتب إيلّ فيه، وال طالبه مين
وكان يطالب عماله باختيار أصحاب الكفاءة والدين فيمن يولونه شأنا من شؤون املسلمني، 

ال تولني شيئاً من أمر املسلمني إال املعروف بالنصيحة هلم، : فقد كتب إىل أحد عماله
ع عن أموال املسلمني ، ومل تكن سياسته يف التور٦والتوفري عليهم، وأداء األمانة فيها استرعى

سياسة طبقها على خاصة نفسه فقط بل أزم ا عماله ووالته، فقد كتب إىل عامله أيب بكر 
أن أدق قلمك، وقارب بني أسطرك، فإين أكره أن أخرج من أموال املسلمني ماالً : بن حزم

لة السؤال، ، وقد ساس  رعيته سياسة رحيمة، وأمن هلم عيشاً رغيداً وكفاهم مذ٧ينتفعون به
، وقسم يف فقراء أهل البصرة ثالثة دراهم لكل ٨فقسم فضول العطاء يف أهل احلاجات
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، وطلب من عماله أن جيهزوا من أراد أداء فريضة ١إنسان، وأعطى الزمىن مخسني مخسني
أن اعملوا خانات يف بالدكم فمن مر بكم من املسلمني، فاقروهم : ، وكتب إىل عماله٢احلج

وتعهدوا دوام فمن كانت به علّة فاقروهم يومني وليلتني، فإن كان منقطعاً به يوماً وليلة 
، وقد عز يف زمن عمر وجود من يقبل الزكاة يقول عمر بن ٣فقووه مبا يصل به إىل بلده

اجعلوا : واهللا ما مات عمر بن عبد العزيز حىت جعل الرجل يأتينا باملال العظيم فيقول: أسيد
، وكانت حرمة املسلمني ٤ا يربح يرجع مباله كله قد أغىن عمر الناسهذا حيث ترون، فم

أن فادوا بأسارى املسلمني، وإن أحاط ذلك جبميع : فوق كل األموال فقد كتب إىل عماله
، والتزال خالفة عمر بن عبد العزيز حجة تارخيية، على كل أولئك الذين يشككون ٥ماهلم

 وبرهاناً ساطعاً على أن االحتكام للشريعة الربانية يف إمكانية إقامة نظام اقتصادي إسالمي
  .٦هو وحده الذي يكفل للناس السعادة يف الدنيا واآلخرة

  :ج ـ مبدأ العدل
فقد كان فيه لعمر القدح املعالّة، وكان حبق وارثاً فيه جلده ألمه عمر بن اخلطاب رضي اهللا   

، وطلب أن ال يقام على أحد ٧ء والعدلأمر اهللا بالوفا: عنه، فقد ضرب فيه على النقود عبارة
يا ابن أم : ، وكتب لعامله اجلراح بن عبد اهللا احلكمي أمري خراسان٨حد إال بعد علمه

ال تضربن مؤمناً وال معاهداً سوطا إال يف حق، واحذر القصاص، فإنك صائر إىل من : جراح
. ٩ وال كبرية إال إحصاهايعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور، وتقرأ كتابا ال يغادر صغرية

ال دموا : وأنصف أهل الذمة وأمر أن ال يعتدي عليهم أو على معابدهم وكتب إىل عماله
، وقد رفع املكس وحطّ العشور والضرائب ١٠كنيسة وال بيعة، وال بيت نار صوحلتم عليه

تربأ من اليت فرضتها احلكومات السابقة، وأطلق للناس حرية التجارة يف الرب والبحر، وقد 
املظامل اليت كان يرتكبها بنو أمية وتربأ من احلجاج وأفعاله و أنكر على عماله االستنان 
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  :س ـ أحياؤه مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر
أخذت اخلالفة تتراجع عن الغاية اليت قامت من أجلها وهي حراسة الدين، فنهض عمر ذا   

شأنه وجعله املهيمن واملقدم على ما سواه وما حقق عمر ما حققه املبدأ ورفع لواءه وأعلى 
من أعمال وإجنازات إال انطالقاً من خوفه الشديد من اهللا، وطلبه فيما فعله مرضاته، وقد 

حىت قال عنه عمر بن ١ساعده على ذلك أنه كان من أجلة العلماء التابعني وأئمة االجتهاد
وقد كان لسالمة دينه وصدق عقيدته ٢ العزيز تالمذةكان العلماء مع عمر بن عبد: ميمون

ـ ٣األثر البالغ يف جتديده وإصالحاته، فقد حارب األهواء والبدع، وشدد النكري على أهلها
إذا رأيت : وقد نقل عنه اإلمام األوزاعي قوله. وسيأيت بيان ذلك بالتفصيل بإذن اهللا تعاىل

وكان يرى أنه . ٤اعلم أم على تأسيس ضاللةقوماً يتناجون يف دينهم بشيء دون العامة، ف
، وقد أهتم اهتماماً شديداً بديانة الناس ٥ال قيمة حلياته لوال سنة حييها، أو بدعة مييتها

اجتنبوا األشغال عند حضور الصلوات فمن أضاعها فهو ملا : وأخالقهم، فكتب إىل عماله
سائل عمر وخطبه وموعظة وهي أكثر والناظر يف ر. ٦سواها من شرائع اإلسالم أشد تضييعاً

من أن حتص يرى إمياناً قوياً، ومراقبة جلية وخوفاً من يوم يقف فيه الناس بني يدي رب 
العاملني، وقد أثرت شخصية عمر وسياسته العادلة تأثرياً بالغاً يف حياة العامة وميوهلم 

 عهد عمر بعهود من يدل على ذلك ما ذكره الطربي يف تارخيه مقارنا٧ًوأذواقهم ورغبام
كان الوليد صاحب بناء واختذ املصانع والضياع وكان الناس : سبقه من احلكام السابقني

يلتقون يف زمانه، فكان يسأل بعضهم بعضاً عن البناء واملصانع، فويل سليمان فكان صاحب 
نكاح وطعام، فكان الناس يسأل بعضهم عن التزويج واجلواري، فلما ويل عمر بن عبد 

ما وراءك الليلة؟ وكم حتفظ من القرآن؟ ومىت : لعزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجلا
؟ ومل يكتف عمر بإقامة الدين داخل دولته، بل ٨وما تصوم من الشهر. ختتم، ومىت ختمت

وجه عنايته إىل غري املسلمني، ودعاهم إىل الدخول يف اإلسالم، وراسل ملوك اهلند وملوك 
ووعدهم أن هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني، فأسلم الكثري منهم ما وراء النهر، 
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العرب، ولعل من أجل األعمال اليت خدم ا هذا الدين أمره بتدوين العلوم ١وتسموا بامساء
اإلسالمية وخاصة علم احلديث، وسيأيت بيان ذلك بالتفصيل بإذن اهللا تعاىل، كل هذه 

اجلليلة حققها عمر يف مدة خالفته الوجيزة، فغدا درة لألمة، األعمال العظيمة واإلصالحات 
  .٢ومنارة يستهدي بنورها امللتسمون دروب التجديد واإلصالح

  : ـ من شروط ادد وصفاته٢
نستطيع أن حندد أهم شروط ادد والصفات اليت ينبغي أن تتوافر فيه حىت يعد من اددين   

  .محه اهللامن خالل سرية عمر بن عبد العزيز ر
  :أ ـ أن يكون ادد معروفاً بصفاء العقيدة وسالمة املنهج  
وذلك ألن من أخص مهمات التجديد إعادة اإلسالم صافياً نقياً من كل العناصر الدخيلة،   

وهذا ال حيصل إال إذا كان ادد من السائرين على منهج الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
لناجية املنصورة اليت جاء وصفها بأا فرقة من ثالث وسبعني وصحابته الكرام، ومن الطائفة ا

فرقة وأا تلزم ما كان عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يف عقيدته، ومنهجه 
وهذا الشرط قد توفر يف عمر بن عبد العزيز، وسوف نوضحها يف آثاره العقدية ٣وتصوراته

  .عند دراستها بإذن اهللا تعاىل
  :ن عاملاً جمتهداًب ـ أن يكو  
وهذا الشرط حتقق يف عمر بن عبد العزيز فقد واجه املشكالت اليت تولدت يف عصره   

واجتهد يف وضع احللول الشرعية هلا، ويف احلقيقة أن رتبة االجتهاد ليست عسرية إىل احلد 
الذي تصوره بعض كتب أصول الفقه وممن ذهب إىل وضع شروطاً يكاد يكون من احملال 

ة ا، حيث أوجبوا أن حييط اتهد بعلوم اآللة كلها من حنو ولغة وبالغة وبعلوم اإلحاط
الشريعة من تفسري وحديث وأصول فقه وعلوم قرآن ومصطلح حديث وسرية، وبعلمي 

، والصواب أن االجتهاد سهل ٤املنطق وعلم الكالم، وغري ذلك مما يصعب اإلحاطة به
واملهم أن نعلم أن ادد يشترط فيه أن يكون حميطا ميسور، ملن كانت عنده أهلية النظر، 

، يقول ٥مبدارك الشرع، قادراً على الفهم واالستنباط مطَّلعاً على أحوال عصره، فقيها بواقعة
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قائماً باحلجة، ناصراً للسنة، له ملكة رد املتشبهات إىل : إن على ادد أن يكون: املناوي
نظريات، من نصوص الفرقان وإرشاداته ودالالته احملكمات، وقوة استنباط احلقائق وال

إن ادد للدين البد أن : ويقول العظيم آبادي١واقتضاءاته من قلب حاضر وفؤاد يقظان
: ، ويقول املودودي٢يكون عاملاً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة، ناصراً للسنة، قامعاً للبدعة

الذهن الصايف، والبصر النفاذ، والفكر : من اخلصائص اليت البد أن يتصف ا ادد هي
املستقيم بال عوج والقدرة النادرة على تبيني سبيل القصد بني اإلفراط والتفريط، ومراعاة 
االعتدال بينهما، والقوة على التفكري ارد عن تأثري األوضاع الراهنة، والعصبيات الراسخة 

، ويقول يف تعداده ٣ الزمان املنحرفعلى طول القرون، والشجاعة واجلرأة على مزامحة سري
االجتهاد يف الدين، واملراد به أن يفهم ادد كليات الدين، ويتبني اجتاه : لعمل ادد

األوضاع املدنية والرقي العمراين يف عصره ويرسم طريقاً إلدخال التعبري والتعديل على صورة 
حتقيق مقاصدها، وميكّن اإلسالم من التمدن القدمية املتوارثة، يضمن للشريعة سالمة روحها و

  . اإلمامة العاملية يف رقي املدينة الصحيح
وذلك ألن تصحيح :ج ـ أن يشمل جتديده ميداين الفكر والسلوك يف اتمع

االحنراف من أخص املهمات اليت ينبغي أن يقوم ا ادد، ومعلوم أن االحنراف يطرأ على 
غالب االحنرافات السلوكية منشؤها اخلرافات فكرية، السلوك كما يطرأ على الفكر، بل إن 

فيقوم ادد بتصويب األفهام واألفكار، وختليصها مما داخلها من شكوك وشبهات، وحيىي 
العلم النافع، والفهم الصحيح لإلسالم، ويبثه بني الناس، وينشره بالتدريس، وتأليف الكتب، 

الح سلوك الناس وتقومي أخالقهم، وتزكية وغري ذلك من الوسائل املتاحة، مث يعمد إىل إص
نفوسهم، وإبطال التقاليد املخالفة للشريعة، وإعالن احلرب على البدع واخلرافات، 
واملنكرات املتفشية يف حياة الناس، ومواجهة الفساد مبختلف أشكاله وصوره، وخاصة 

، والعلم والعمل، قد الفاسد يف احلكم واإلمارة، ذا يكون ادد قد مجع بني القول والفعل
  .٤أثار السلف إىل هذا الشرط بقوهلم عن ادد إنه ينصر السنة ويقمع البدعة

 :س ـ أن يعم نفعه أهل زمانه

                                                 
) .۱/۱٤( فيض القدير للمناوي 

1
  

) .۱۱/۳۱۹( عون المعبود 
2
  

 .٥۲ موجز تاريخ تجديد الدين للمودودي صـ
3
  

 .٬٤۸ التجديد في الفكر اإلسالمي صـ) ۱۱/۳۹۱( عون المعبود
4
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وذلك ألن ادد رجل مرحلة زمنية، متتد قرناً من الزمن، فالبد إذن من أن يكون منارة   
ديد على األقل، وهذا يقتضي يستضيء ا الناس ويسترشدون داها، حىت مبعث ادد اجل

أن يعم علم ادد ونفعه أهل عصره، وأن تترك جهوده اإلصالحية أثراً بيناً يف فكر الناس 
وسلوكهم، وغالباً ما يتم حتقيق ذلك عرب من يربيهم من تالمذة، وأصحاب أوفياء، يقومون 

ة تترسم خطاه مبواصلة مسريته اإلصالحية وينشرون كتبه وأفكاره ويؤسسون مدارس فكري
  .١يف اإلصالح والتجديد

إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس :  ـ قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم٣
  :والدروس والعرب والفوائد املستنيطه منه. ٢كل مائة سنة من جيدد هلا دينها

انه يعد هذا احلديث إحدى البشائر حبفظ اهللا هلذا الدين مهما تقادم الزمان وبكفالته سبح  
إعزاز هذه األمة ببعثة اددين الربانيني الذين حييوا بعد موات، ويوقظوا من سبات، مبا 
حيملونه من اهلدى والنور، وأن هذا احلديث مينح املسلم طاقة من األمل األكيد، بأن املستقبل 
لإلسالم مهما تكاثرت قوى الشر، وتعاظم طغيان أهل الباطل، وبأن النور سيسطع مهما 
احلولك الليل، واشتد الظالم، وحنن يف الوقت احلاضر حباجة ماسة لتأكيد هذا املعىن، ونشره 
بني الناس، حىت نقاوم موجات اليأس والقنوط اليت عمت النفوس، فجعلتها تستسلم للذل 
واخلضوع واخلنوع، حبجة أننا يف آخر الزمان وأنه ال فائدة وال رجاء من كل جهود 

ذل ألن، اإلسالم يف إدبار والكفر يف إقبال، وها قد ظهرت عالمات الساعة اإلصالح اليت تب
الصغرى، وحنن يف انتظار العالمات الكربى اليت سيعقبها قيام الساعة، وقد يستدل أصحاب 
هذا االجتاه ببعض األحاديث، ويفهموا على غري الوجه املراد منها، من ذلك استدال هلم 

من ذلك استدال هلم حبديث أنس . ٣على غري الوجه املراد منهاببعض األحاديث، ويفهموا 
، ٤ال يأيت عليكم زمان إال والذي بعده شر منه حىت تلقوا ربكم: رضي اهللا عنه عند البخاري

وينسون أنه ال جيوز أن . ٥وحديث بدأ اإلسالم غريباً وسيعود قريباً كما بدأ، فطوىب للغرباء
ألحاديث األخرى اليت حتمل البشرة واألمل لألمة، مثل نفهم هذه األحاديث مبعزل عن ا

، ويف قوم دون غريهم، ويف زمن ٦مثل أميت مثل املطر ال يدري أوله خري أو آخره: حديث
                                                 

 . ٤۸اإلسالمي صـ التجديد في الفكر 
1
 

) .۲/۱٥۱( سلسلة األحاديث الصحيحة 
2
  

 .٥٥ التجديد في الفكر اإلسالمي صـ
3
  

. ٬ ك الفتن ٦٥٤۱ البخاري رقم 
4
  

 .۲۰۸ مسلم ٬ ك اإليمان رقم 
5
  

. صحيح ۲۷۹٥ سنن الترمذي رقم 
6
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 ولذلك شهد التاريخ اإلسالمي حقباً من الظهور واإلشراق ١دون زمن، كما ذكر ابن القيم
ن، ويوسف بن تاشفني، وحممد ، ونور الدين، وصالح الدي٢كعهد عمر بن عبد العزيز

الفاتح، وغريهم، وجتب الشارة هنا إىل أن حديث التجديد الذي حنن بصدد شرحه، وكذا 
األحاديث اليت حتمل البشرى بعودة اإلسالم إىل واجهة احلياة، وإن كانت أخباراً يقينية 
ا حتمل يف مضموا صدرت عن الصادق املعصوم، والبد أن تتحقق كما أخرب، إال أ

تكليفاً واستنهاضاً لعزمات املسلمني بوجوب السعي الدؤوب لتحقيق نصر اهللا هلذا الدين 
  .٣وإعزاز أهله كما هي سنة اهللا يف ترتيب املسببات على األسباب

 إن هذا املبعوث :٤إن اهللا يبعث هلذه األمة: أ ـ يف قوله صلى اهللا عليه وسلم  
ش هلذه األمة، فهو صاحب عزمية ومهة يعيش مل يعد مهه نفسه فقط، بل جتاوز ذلك ليعي

مهوم أمته ويبذل قصارى جهده مواصالً عمل النهار بالليل، لينقذ هذه األمة من وهدا، 
ويعيد هلا ثقتها بدينها، ويردها إىل املنهج الصحيح، مصابراً على ما يعترض سبيله من عقبات 

  .٥ألمة وعودة جمدهاومغالباً كل املشقات والتحديات، ليصل إىل رفعة هذه ا
   ٦على رأس كل مائة سنة: ب ـ قوله

، وقد اختلف ٧الرأس يف اللغة ميكن أن يراد به أول الشيء، كما أن ميكن أن يراد به آخره
: أول املائة وقال آخرون: املراد: العلماء يف املراد من الرأس يف هذا احلديث، فقال بعضهم

، وقد احتج العظيم ١١، والعظيم آبادي١٠، والطييب٩، وهذا ما اختاره ابن حجر٨املراد آخرها
آبادي الختياره بكون اإلمامني الزهري وأمحد بن حنبل وغريمها من األئمة املتقدمني 
واملتأخرين، اتفقوا على أن من اددين على رأس املائة األوىل عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا، 

هللا، وقد تويف عمر بن عبد العزيز سنة احدى وعلى رأس املائة الثانية اإلمام الشافعي رمحه ا
، ١٢ومائة، وله أربعون سنة، ومدة خالفته سنتان ونصف، وتويف الشافعي سنة أربع ومائتني

                                                 
) .۳/۱۹٦( مدارج السالكين 

1
  

 .٥٦ التجديد في الفكر اإلسالمي صـ
2
  

 .۷ للتجديد ٬ عمر عبيد حسنة صـ االجتهاد
3
  

) .۲/۱٥۱( سلسلة األحاديث الصحيحة 
4
  

 .٥۷ التجديد في اإلسالم نقًال عن التجديد في الفكر اإلسالمي صـ
5
  

) .۲/۱٥۱( سلسلة األحاديث الصحيحة 
6
  

) .۱۱/۳۸٦( عون المعبود 
7
  

) .۱۱/۳۸٦( المصدر نفسه 
8
  

) .۱۳/۲۹٥( فتح الباري 
9
  

) .۱۱/۳۸۹(ود  عون المعب
10

  

) .۱۱/۳۸۷( المصدر نفسه 
11

  

) .۱۱/۳۸۷( المصدر نفسه 
12

  



 

 83 

وال ميكن عد عمر بن عبد العزيز جمدد املائة األوىل اعتباره أوهلا ألنه مل يكن مولوداً أوهلا 
 تكن والدته بداية املائة الثانية فضالً عن فضالً عن أن يكون جمددها وكذا اإلمام الشافعي مل

  .١أن يكون جمددها
  ج ـ هل يشترط لعد ادد أن تقع وفاته على رأس املائة؟

يشترط بعض العلماء الستحقاق ادد هذا الوصف أن تقع وفاته على رأس القرن، إال أن   
هار واملوت يف احلديث تدل على اإلرسال واإلظ) البعث(هذا الرأي مرجوح ألن كلمة 

أن ادد من تأيت عليه اية القرن وقد ظهرت أعماله : قبض وزوال، فاملقصود من احلديث
التجديدية، واشتهر بالصالح وعم نفعه، وال يشترط أن تقع وفاته قبيل اية القرن أو أن 

  .٢يبقى حياً حىت يدخل عليه القرن التايل
  س ـ هل جمدد القرن واحد أو متعدد؟

هل : من جيدد هلا دينها سؤاالً يف املاضي واحلاضر، هو: له صلى اهللا عليه وسلمأثار قو  
الواردة يف احلديث فرداً واحداً من أفراد األمة وأفذاذها حيي اهللا ا ) من(املقصود بلفظة 

دينها، أم املراد ا ما هو أوسع من ذلك فيشمل األفراد واجلماعات، وذهب كثري من 
دد فرد واحد، ونسب السيوطي هذا الرأي إىل اجلمهور فقال يف أرجوزته العلماء إىل أن ا

  :عن اددين
  وكونه فرداً هو املشهور      
  ٣قد نطق احلديث واجلمهور            

  
يف احلديث للعموم يف أصل وضعها ) من(وذهب فريق آخر من العلماء إىل أن كلمة 

هؤالء العلماء ابن حجر وابن ، ومن ٥، فتشمل الواحد واجلماعة على حد سواء٤اللغوي
، ويتبني من خالل البحث أن محل لفظة ٦األثري والذهيب وابن كثري واملناوي والعظيم آبادي

يف احلديث عن العموم أوىل، ألن التاريخ والواقع يثبت وجود أكثر من جمدد رأس كل ) من(
 تقتصر على قرن من القرون اخلوايل، وألن مهمة التجديد مهمة ضخمة واسعة لكوا ال

                                                 
 .٥۸ التجديد في الفكر اإلسالمي صـ

1
  

 .٦۱ التجديد في الفكر اإلسالمي ص
 2
  

) .۱۱/۳۹٤( عون المعبود 
3
  

 .٦۱ التجديد في الفكر اإلسالمي صـ
4
  

 .٦۱ المصدر نفسه صـ
5
  

 .٦۳ ٬ ٦۲ المصدر نفسه صـ
6
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جانب من جوانب الدين، وألن رقعة األمة اإلسالمية متتد على مساحة شاسعة يصعب معها 
  .١على فرد بل جمموعة أفراد أن يقوموا بعملية التجديد الشامل املطلق

  :ك ـ ادد هو دين األمة وليس الدين نفسه
أنه أضاف الدين إىل األمة ) من جيدد هلا دينها(يالحظ املتأمل يف قوله صلى اهللا عليه وسلم   

ومل يقل جيدد هلا الدين، وذلك ألن الدين مبعىن املنهج اإلهلي الذي بعث اهللا به رسوله صلى 
اهللا عليه وسلم، وما إشتمل عليه من عقائد وعبادات وأخالق وشرائع تنظم عالقة العبد بربه 

يري وال التجديد، وأما دين األمة وعالقته بغريه من بين جنسه، ثابت كما أنزله اهللا ال يقبل التغ
مبعىن عالقة األمة بالدين ومدى متسكها وختلقها به وترمجتها له واقعاً ملموساً على األرض، 
فهو املعىن القابل للتجديد ليعيد الناس إىل املستوى الذي ينبغي أن يكونوا عليه بعالقتهم مع 

  .٢الدين
  

  :بعقائد أهل السنةاهتمام عمر بن عبد العزيز : املبحث الثالث 
اهتم عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة وحرص على تعلمها وتعليمها وبثها بني الناس، وتناثرت أقواله 
يف عقائد أهل السنة بني املراجع واملصادر اإلسالمية من عقائد وتفسري وحديث وفقه وغريها، وقام 

 ذا اجلهد العلمي رسالة املاجستري والكثري ممن األستاذ حياة بن حممد بن جربيل جبمع الكثري منها ونال
كتب عن حياة عمر بن عبد العزيز مل يسلط األضواء على هذا البعد املهم يف حياته واملتعلق حبرصه على 
توعية الناس وتعليمه املعتقد الصحيح الذي جاء ذكره يف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، 

  :دية اليت حتدث فيه عمر بن عبد العزيز رمحه اهللاومن أهم اجلوانب العقائ
  

 توحيد األلوهية أساس دين اإلسالم، بل هو أساس كل دين مساوي، به :توحيد األلوهية: أوالً 
أرسل مجيع الرسل وأنزلت عليهم مجيع الكتب، وهو الذي دعا إليه كل رسول من آدم عليه السالم إىل 

َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس : ((هو الغاية من خلق اجلن واإلنسان، قال تعاىلنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم بل 

وكان سلف هذا األمة رمحهم اهللا يهتمون ذا النوع من التوحيد ). ٥٦:الذاريات ، اآلية )) (ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن
 عنه فمن األمهية مبكان بيان ، وقبل بيان ما اثر٣وممن كان له إسهام يف هذه املسألة عمر بن عبد العزيز

                                                 
 .٦٥در نفسه صـ المص

1
  

 .۲۷ ـ ۲٦ من أجل صحوة إسالمية للقرضاوي صـ
2
  

) .۱/۱۹۹( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
3
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استحقاق اهللا سبحانه وتعاىل أن يعبد وحده ال : فعرف بأنه: املقصود من توحيد األلوهية عند إطالقه
توحيد اهللا بأفعال العباد وهو املعرب عنه بتوحيد الطلب والقصد، : وعرفه بعض الباحثني بأنه. ١شريك له

وفه ورجاءه والتوكل عليه والرهبة والرغبة منه وإليه وحده، وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له وحمبته وخ
، وقد ورد عن عمر بن ٢والتقرب إليه بسائر العبادات البدنية واملالية دون إشراك أحد أو شيء من خلقه

  :عبد العزيز آثار يف الدعاء والتربك واخلوف والرجاء والتوكل والشكر
  : ـ الدعاء١

اللهم زوجين من احلور :  يف يده حصاة يلعب ا وهو يقولمر عمر بن عبد العزيز برجلأ ـ 
. ٣بئس اخلاطب أنت، أال ألقيت احلصاة، وأخلصت إىل اهللا الدعاء: العني، فقام إليه فقال

ويف هذا األثر بني عمر بن عبد العزيز أن من شروط الدعاء اإلخالص وحضور القلب وهذا 
 الدِّيَن َفا:((قال تعاىل. ما دل عليه الكتاب والسنة  َلُه  ُمْخِلِصيَن  اللََّه : آية:غافر )) (ْدُعوا

ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة واعلموا أن اهللا ال : وقال صلى اهللا عليه وسلم)١٤
  .٤يستجيب دعاء من قلب غافل اله

اللهم إين أطعتك يف أحب األشياء إليك وهو التوحيد، :     ب ـ قال عمر بن عبد العزيز
فهنا توسل عمر بن . ٥ أبغض األشياء إليك وهو الكفر فاغفر يل ما بينهماومل أعصك يف

عبد العزيز بالطاعة والتوحيد وطلب الغفران من اهللا تعاىل، وال شك أن التوسل باألعمال 
، فإم توسلوا بأعماهلم الصاحلة ٦الصاحلة مشروع كحديث الثالثة الذين أووا إىل الغار

بتهم وقد توسل املؤمنون بأعماهلم الصاحلة من اإلميان وقدموه ليجيب اهللا دعاءهم ويفرج كر
 َفآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا : ((قبل الدعاء قال تعاىل َربََّنا ِإنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلْلِإيَماِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم

 َوَتَوفََّن  َعنَّا َسيَِّئاِتَنا  اْلَأْبَراِرُذُنوَبَنا َوَكفِّْر ، فإم قدموا اإلميان )١٩٣: آل عمران ، اآلية )) (ا َمَع
  .٧قبل الدعاء وأمثال ذلك كثري

                                                 
) .۱/۲۹( شرح العقيدة الطحاوية 

1
  

 اآلثار الواردة عن عمر في  مطبوع على اآللة الكاتبة نقًال عن۷ رسالة توحيد األلوهية أساس اإلسالم للباحث حامد عبد القادر األحمدي صـ

) .۱/۲۰۰(العقيدة 
2
  

 .۸٤سيرة عمر البن الجوزي صـ) ٥/۲۸۷( الحلية 
3
  

 .۲۷٦٦صحيح سنن األلباني رقم ) ٥/٤۸۳( سنن الترمذي 
4
  

 .۲٤۲ سيرة عمر بن عبد العزيز البن القيم الجوزية صـ
5
  

 .۲۷٤۳ مسلم رقم 
6
  

) .۱/۲۱۹(العقيدة  اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في 
7
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فإن هذا الرجف :  أما بعد:ج ـ حصلت زلزلة بالشام، فكتب عمر بن عبد العزيز
شيء يعاتب اهللا به العباد، وقد كتب إىل أهل األمصار أن خيرجوا يوم كذا من شهر كذا، 

 َتَزكَّى:((قال اهللا عز وجل. ١نده شيء فليتصدقفمن كان ع  َمْن  َأْفَلَح  َربِِّه  *  َقْد  اْسَم َوَذَكَر

َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا : ((وقولوا كما قال آدم) ١٥ ـ ١٤: األعلى، آية)) (َفَصلَّى

: ، وقولوا كما قال نوح عليه السالم)١٣: عراف ، اآلية األ)) (َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن
قولوا كما قال يونس عليه ) ٤٧: هود ، اآلية )) (َوِإلَّا َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسِريَن((

، فقد أمر رمحه )٨٧: آلية األنبياء ، ا)) (َلا ِإَلَه ِإلَّا َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِميَن: ((السالم
اهللا الرعية بااللتجاء إىل اهللا تعاىل والتصدق واالستغفار واخلروج إىل املصلى عندما حصلت 

  .٢الزلزلة بالشام
 فكثر بكاؤه ومسالته :كنت عند عمر بن عبد العزيز: س ـ قال ميمون بن مهران

 كثرياً، أحيا بك سنناً، مل تسأل املوت، وقد صنع اهللا على يديك خرياً: ربه املوت، فقلت
: أفال أكون مثل العبد الصاحل حني اقر اهللا عينه ومجع له أمره قال: وأمات بك بدعاً، قال

 َربِّ َقْد آَتْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتْأِويِل اْلَأَحاِديِث َفاِطَر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َأْنَت َوِليِّي ِفي الدُّْنَيا((

 َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحيَن  َتَوفَِّني ُمْسِلًما وقد طلب الدعاء له ). ١٠١: يوسف ، اآلية )) (َواْلآِخَرِة
باملوت على اإلميان ودعا به إقتداء بالصاحلني، فهذا الدعاء من سنن املرسلني وهو من شعار 

 الدين السيما عند وفاة الصاحلني، وقد يكون أيضاً دعا به ـ رمحه اهللا ـ خوفاً من الفتنة يف
  ٣أعوانه ابنه عبد امللك ومواله مزاحم وأخيه سهل، كما جاءت يف بعض الروايات

، وقال ٤ذكر النعم شكرها: بلغين أن عمر بن عبد العزيز قال: عن حيي بن سعيد قال:  ـ الشكر٢
:.. ماله فقال،، وكتب إىل بعض ع٥شيدوا نعم اهللا عز وجل بالشكر هللا تعاىل: عمر بن عبد العزيز

أوصيك بتقوى اهللا وأحثك على الشكر فيما عندك من نعمته وآتاك يف كرامته فإن نعمه ميدها 
 حث عمر بن عبد العزيز على شكر اخلالق فتبارك وتعاىل على نعمه الكثرية ٦شكره ويقطعها كفره

))  تعبدونلَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُهَواْشُكُروا ِل: ((وآالئه اجلسيمة، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة،، قال تعاىل

                                                 
) .۳۰٥ ٬ ٥/۳۰٤( الحلية ٦٤ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ

1
  

) .۱/۲۲۰( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
2
  

) .۱/۲۲٤(اآلثار الواردة ) ٤/۳۹٦( العقد الفريد 
3
  

) .۸/۲٤۰( مصنف ابن أبي شيبة 
4
  

 .۱۹ ابن أبي الدنيا٬ كتاب الشكر هللا تعالى صـ
5
  

 .۸۱ ابن أبي الدنيا ذم الدنيا صـ
6
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 َتْكُفُروِن: ((وقال عز وجل) ١٧٢: البقرة ، اآلية (  َوَلا  ِلي ). ١٥٢: البقرة ، اآلية )) (َواْشُكُروا
 : ((والشكر يستلزم املزيد قال تعال  َكَفْرُتْم  َوَلِئْن  َلَأِزيَدنَُّكْم  َشَكْرُتْم  َلِئْن  َربُُّكْم  َتَأذََّن  َعَذاِبي َلَشِديٌدَوِإْذ )) ِإنَّ

وما أثر عن عمر ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف هذا اجلانب يبني منهج السلف يف ) ٧: إبراهيم ، اآلية (
  .١التعامل مع النعم اليت ينعمها اخلالق على عباده

كان لعمر بن عبد العزيز ثالمثائة حرسي وثالمثائة شرطي فشهدته :  قال احلكم بن عمر: ـ التوكل٣
إن يل عندكم بالقدر حاجزاً، وباألجل حارساً من أقام منكم فله عشرة دنانري ومن : قول حلرسهي

وملا خرج عمر بن عبد العزيز من املدينة نظر مواله مزاحم إىل القمر فإذا القمر . ٢شاء فليلحق بأهله
اءه يف هذه أال تنظر إىل القمر ما أحسن استو: فكرهت أن أقول ذلك له فقلت: ، قال٣يف الدبران

كأنك أردت أن تعلمين أن القمر بالدبران يا مزاحم إنا ال : الليلة فنظر عمر فإذا هو بالدبران فقال
يظهر حرص عمر على التوكل مع األخذ . ٤خنرج بشمس وال قمر ولكننا خنرج باهللا الواحد القهار

وهو أصل من أصول باألسباب املشروعة، والتوكل هو االعتماد على اهللا مع األخذ باألسباب، 
 َعَلْيِه: ((التوحيد قال تعاىل  َوَتَوكَّْل  َيُموُت: ((وقال عز وجل)) َفاْعُبْدُه  َلا  الَِّذي  اْلَحيِّ  َعَلى )) َوَتَوكَّْل

والتوكل من أعظم األسباب اليت حيصل ا املطلوب، ويدفع ا املكروه، ) . ٥٨: الفرقان ، اآلية (
وقطع .  التوكل ولكن من متام التوكل عدم الركون إىل األسبابفمن أنكر األسباب مل يستقم منه

  .٥عالقة القلب ا، فيكون حال قلبه قيامه باهللا ال ا وحال بدنه قيامه ا
كتب عمر بن عبد العزيز إىل :  عن يزيد بن عياض بن جعدبة، قال: ـ يف اخلوف وارجاء٤

اخلشية منه من ابتاله مبثل ما ابتالين به، وال أحد إن أحق العباد بإجالل اهللا و: سليمان بن أيب كرمية
أشد حساباً وال أهون على اهللا إن عصاه مين فقد ضاق مبا أنا فيه ذرعي وخفت أن تكون مرتليت 
اليت أنا ا هالكاً إال أن يتداركين اهللا منه برمحة، وقد بلغين أنك تريد اخلروج يف سبيل اهللا، فأحب 

 تدعو اهللا أن يرزقين الشهادة فإن حايل شديدة وخطري عظيم، يا أخي إذا أخذت موقفك أن
وقال ربيع بن سربة لعمر بن عبد . ٦فأسأل اهللا الذي ابتالين مبا ابتالين به أن يرمحين ويعفو عين

يا أمري املؤمنني ما رأيت رجالً أصيب يف : العزيز وقد هلك ابنه وأخوه ومواله مزاحم يف أيام ـ
ن مصيبتك، ما رأيت مثل ابنك ابناً، وال مثل أخيك أخاً، وال مثل موالك أيام متوالية بأعظم م

                                                 
) .۱/۲۳۰( اآلثار الواردة 

1
  

) .٥/۱۳٦( سير أعالم النبالء 
2
  

) .۱/۲۳٥( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 
3
  

 .۳۲ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
4
  

) .۲/۱۲٥( مدارج السالكين 
5
  

 .)۱/۲٤۰(اآلثار الواردة ) ۳۹٥ ـ ٥/۳۹٤( الطبقات 
6
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ال والذي قضى : فقال. كيف قلت يا ربيع؟ فأعدا عليه: فنكس ساعة مث قال يل: موىل، قال
، وعن قتادة أن ١عليهم املوت ما أحب أن شيئاً من ذلك كان مل يكن من الذي أرجو من اهللا فيهم

من عبد اهللا عمر أمري . بسم اهللا الرمحن الرحيم: ب إىل ويل العهد من بعدهعمر بن عبد العزيز كت
فإين : فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما بعد: السالم عليك: املؤمنني إىل يزيد بن عبد امللك

 من وجعي وقد علمتين أين مسؤول عما وليت حياسبين عليه مليك الدنيا ٢كتبت إليك وأنا دنف
)) َفَلَنُقصَّنَّ َعَلْيِهْم ِبِعْلٍم َوَما ُكنَّا َغاِئِبيَن: ((رة ولست أستطيع أن أخفي عليه من عملي شيئاً يقولواآلخ

فإن يرضى عين الرحيم فقد أفلحت وجنوت من اهلول الطويل، وإن سخط ) ٧: األعراف ، اآلية (
جيريين من النار برمحته وأن مين علي فيا ويح نفسي إىل ما أصري، أسأل اهللا الذي ال إله إال هو أن 

ومن كالم عمر يتبني لنا مجعه بني اخلوف والرجاء وال شك أن اجلمع بني . ٣علي برضوانه واجلنة
اخلوف والرجاء هو من عقيدة السلف الصاحل، وهو توسط املؤمن بني األمن من مكر اهللا واليأس 

: وهم سائرون على ما قال تعاىل ٤من روح اهللا، فالسلف كانوا خيافون رم، ويرجون رمحته
األسراء ، )) (ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإَلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذاَبُه((

 : ((وقد مدح اهللا أهل اخلوف والرجاء بقوله). ٥٧: اآلية   َقاِنٌت  ُهَو  َمْن  َوَقاِئًما َأْم  َساِجًدا  اللَّْيِل آَناَء

  ).٩: الزمر ، اآلية )) (َيْحَذُر اْلآِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة
 

  :معتقد عمر بن عبد العزيزو يف أمساء اهللا احلنسى: ثانياً 
هي كلماته الدالة على ذاته املتضمنة إثبات صفات الكمال له بال مماثلة وترتيهه : أمساء اهللا احلسىن  

واألمساء احلسىن املعروفة هي اليت يدعى اهللا ا، وهي اليت جاءت يف . ٥ات النقص والعيبعن صف
، وال شك أن كل قاري للقرآن الكرمي، ٦الكتاب والسنة، وهي تقتضي املدح والثناء بنفسها

ولألحاديث النبوية جيد أن اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه قد مسى نفسه بأمساء، وأن رسوله صلى اهللا 
ليه وسلم قد مسى ربه بأمساء ومن املعلوم أن السلف الصاحل يثبتون هللا تعاىل من األمساء ما أثبته اهللا ع

نفسه أو أثبته له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألنه ال أحد أعلم باهللا من اهللا، وال أحد أعلم باهللا 
ىن، وهي أعالم، وأوصاف وهي بعد اهللا من رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأمساء اهللا تعاىل كلها حس

                                                 
) .۱/۲٤۱(اآلثار الواردة ) ۱/٦۱۰( المعرفة والتاريخ للفسوي 

1
  

. دنف الرجل من مرضه براه المرض حتى أشفى على الهالك 
2
  

 .۲٤٤ سيرة عمر البن الجوزي صـ
3
  

) .۱/۲٤٥( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
4
  

) .۲/۳۹۱(٬ خالد عبد اللطيف  منهج أهل السنة ومنهج األشاعرة في توحيد اهللا 
5
  

) .۱/۲۷٦( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 
6
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أمساؤه حقيقة دالة على ذاته وصفاته وهي توقيفية، وغري حمصورة بعدد معني، وغري خملوقة، وال 
، ومن خالل رسائل وخطب عمر بن عبد العزيز نوضح بعض أمساء اهللا تعاىل ١جيوز اإلحلاد فيها

احلق الذي دل عليه الكتاب اليت ذكرها يف رسائله وخطبه ومنهج عمر بن عبد العزيز هو منهج 
والسنة وقد قعد أهل السنة قواعد يف أمساء اهللا تعاىل ميكن استنتاج بعضها من كالم عمر بن عبد 

  :العزيز رمحه اهللا فمن هذه القواعد ما يلي
ولقد أعظم باهللا اجلهل من زعم أن العلم كان :.. أن أمساء اهللا تعاىل أزلية، قال عمر بن عبد العزيز   ـ

اخللق بل مل يزل اهللا وحده بكل شيء عليماً، وعلى كل شيء شهيداً قبل أن خيلق شيئاً وبعد بعد 
فبني عمر أن اهللا له األمساء احلسىن وهي العليم، والشهيد أزالً وهذا معتقد أهل السنة ٢ما خلق

  .٣واجلماعة
 باالستقراء من كالمه أن أمساء اهللا تعاىل توقيفية، وهذا منهج أهل السنة واجلماعة وهو ما تبني  ـ 

حيث مل يذكر حسب إطالعي إال أمساء اهللا الواردة يف الكتاب والسنة، وهو احلق إذ ال جيوز أن 
  .٤يسمى اهللا إال مبا مسى به نفسه يف كتابه الكرمي أو على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم

ذات وأوصاف باعتبار ما دلت أن أمساء اهللا تعاىل أعالم وأوضاف، أعالم باعتبار داللتها على ال  ـ
عليه من املعاين وهي باالعتبار األول ـ أي أعالم ـ مترادفة، وباالعتبار الثاين ـ أي أا أوصاف 
ـ متباينة للداللة كل واحد منها على معناه اخلاص، فاحلي الرمحن الرحيم كلها أمساء ملسمى واحد 

تقد السلف الصاحل يف توحيد األمساء وقد خالف مع. ٥لكن معىن احلي غري معىن الرمحن هكذا
، أنكرت األمساء احلسىن وذلك لظنهم أن ٦احلسىن بعض الفرق املنتسبة إىل اإلسالم فاجلهمية

التوحيد نقي حمض، وأن إثبات األمساء احلسىن إثبات ألعراض حادثة ومل يثبتوا من األمساء احلسىن 
 من املخلوقني قادراً لنفيه استطاعة العباد وال ألن اجلهم ال يسمى أحداً) القادر واخلالق(غري اسم 

يسمي أحداً خالقاً غري اهللا تعاىل، ألن عنده أن كل صفة أو اسم جيوز أن يسمي أو يتصف به غري 
، وعلى هذا جيب على املسلم الوقوف عندما ثبت وترك ٧اهللا فال جيوز إطالقه على اهللا تعاىل

                                                 
) .۱/۲۸۷( المصدر نفسه 

1
  

) .۱/۳۰٤(٬ اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز ) ٥/۳٤۸( الحلية 
2
  

) .۱/۳۰٥( اآلثار الواردة 
3
  

) .۱/۳۰٥( المصدر 
4
  

 .۸ القواعد المثلى صـ
5
  

.تي الحديث عنها في محاورات عمر ألهل الفرق سيأ:  الجهمية 
6
  

) .۱/۳۰٦(اآلثار الواردة ) ۲/٥۲٦( منهاج السنة 
7
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َوِللَِّه اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه : (( فإن اهللا تعاىل قال١ اإلحلاداالبتداع، والتحريف والتأويل املفضي إىل

  ) .١٨٠: األعراف ، اآلية )) (ِبَها َوَذُروا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي َأْسَماِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن
 احلسىن، كاهللا عز وجل، وقد وردت يف رسائل عمر بن عبد العزيز وخطبه كثري من أمساء اهللا  

والرب، والرمحن والرحيم، املليك واخلبري، والكرمي، واحلي، والرقيب، والشهيد والواحد القهار، 
، ونتحدث عن بعض ٢والعلي العظيم، والعفو الغفور، والعزيز احلكيم، والوارث، واخلالق، والعليم

  .هذه األمساء
 والرب من امساء اهللا احلسىن، ٣ا رب انفعين بعقليي:  كان عمر يقول)):الرب(( ـ يف أمسه تعاىل ١

 َغُفوٌر: ((قال تعاىل  َوَربٌّ  َطيَِّبٌة ورب . املصلح للشيء : ومعىن الرب) . ١٥: سبأ ، آية )) (َبْلَدٌة
 ومصدر الرب الربوية، وكل ٤مالكه فاهللا عز وجل مالك العباد ومصلحهم ومصلح شئوم: الشيء

معرفاً باأللف والالم : الرب: هذا رب الدار، ورب الصنيعة وال يقال: لمن ملك شيئاً فهو ربه، يقا
  .٥مطلقاً إال هللا عز وجل ألنه مالك كل شيء

 كان لعمر بن عبد العزيز صديق، فأخرب أنه قد مات فجاء إىل أهله )):احلي(( ـ يف امسه تعاىل ٢
زقكم، وإن الذي يرزقكم إن صاحبكم هذا مل يكن ير: يعزيهم، فصرخوا يف وجهه، فقال هلم عمر

البقرة )) (اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم: ((قال تعاىل.  فاحلي اسم من امساء اهللا احلسىن٦حي ال ميوت
وحياته تعاىل مل تسبق بعدم وال يلحقها زوال، احلياة املستلزمة لكمال الصفات يف ). ٢٥٥: ، اآلية 

  .٧لبصر، وغريهاالعلم والقدرة والسمع وا
يا مزاحم إنا ال خنرج :  قال عمر بن عبد العزيز ملواله مزاحم:الواحد القهار:  ـ يف امسيه ٣

: من أمساء اهللا احلسىن الواحد القهار قال تعاىل. ٨بشمس وال قمر، ولكنا خنرج باهللا الواحد القهار
 َوالسََّماَواُت((  اْلَأْرِض  َغْيَر  اْلَأْرُض  ُتَبدَُّل  اْلَقهَّاِرَيْوَم  اْلَواِحِد  ِللَِّه ، )٤٨: إبراهيم ، اآلية )) ( َوَبَرُزوا

املتفرد بعظمته وامسائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوامل، فكلها حتت : والواحد القهار أي
  .٩تصرفه وتدبريه، فال يتحرك منها متحرك وال يسكن ساكن إال بإذنه

                                                 
) .۱/۳۰٦( اآلثار الواردة 

1
  

) .۳۰٦ إلى ۱/۲۷۹( اآلثار الواردة 
2
  

) .۱/۲۸۱( اآلثار الواردة ٦۸ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
3
  

) .۱/۲۸۱( اآلثار الواردة 
4
  

) .۱/۲۸۱( ٬ اآلثار الواردة ۳۳ ٬ ۳۲اهللا الحسنى للزجاجي صـ اشتقاق أسماء 
5
  

) .۱/۲۸۸(٬ اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز ) ٥/۳۳۰( الحلية 
6
  

. للزجاجي ۱۰۲ اشتقاق أسماء اهللا الحسنى صـ
7
  

 .۳۲ سيرة عمر بن عبد العزيز البن عبد الحكم صـ
8
  

 .٤۲۸ تفسير السعدي صـ
9
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 كتب عمر بن عبد العزيز إىل أمراء األجناد رسالة واختتمها :مالعلي العظي:  ـ يف امسيه تعاىل٤
: ، العلي العظيم من األمساء احلسىن قال تعاىل١وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم:.. بقوله

 اْلَعِظيُم((  اْلَعِليُّ  َوُهَو  ِحْفُظُهَما  َيُئوُدُه ه، العلي بذاته فوق عرش: والعلي). ٢٥٥: البقرة ، اآلية )) (َوَلا
الذي تتضاءل عند عظمته جربوت :  والعظيم٢بقهره جلميع املخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته،

فهذه . ٣اجلبابرة، وتصغر يف جانب جالله أنوف امللوك القاهرة، فسبحان من له العظمة العظيمة
عزيز وهي للمثال بعض أمساء اهللا احلسىن اليت جاءت يف رسائل أو اآلثار الواردة عن عمر بن عبد ال

  .وليست للحصر
 

  :معتقد عمر بن عبد العزيز يف صفات اهللا تعاىل: ثالثاً 
صفات اهللا عز وجل هي نعوت الكمال القائمة بالذات اإلهلية، كالعلم واحلكمة، والسمع، والبصر، 

هللا عليه وسلم واليدين والوجه، وغريها مما أخرب اهللا تعاىل ا عن نفسه يف كتابه وعلى لسانه نبيه صلى ا
وتوحيد اهللا عز وجل يف صفاته هو أن يوصف اهللا تعاىل مبا وصف به نفسه ومبا وصفه به نبيه صلى اهللا 

فاألصل يف هذا الباب أن . ٤عليه وسلم نفياً وإثباتاً، فيثبت ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه
 وإثباتاً فيثبت ما أثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه يوصف اهللا مبا وصف به نفسه، ومبا وصفته به رسله نفياً

عن نفسه، وقد علم أن طريقة سلف األمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غري تكييف وال متثيل، 
ومن غري حتريف وال تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، مع إثبات ما أثبته من الصفات من 

: ال يف آياته، فإن اهللا تعاىل ذم الذين يلحدون يف أمسائه وآياته كما قال تعاىلغري إحلاد ال يف أمسائه و
 َيْعَمُلوَن((  َكاُنوا  َما  َسُيْجَزْوَن  ِفي َأْسَماِئِه  ُيْلِحُدوَن  الَِّذيَن  َوَذُروا  ِبَها  اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه  اْلَأْسَماُء األعراف ، )) (َوِللَِّه

 َمْن َيْأِتي ِإ: ((وقال تعاىل). ١٨٠: اآلية   َأْم  َخْيٌر  َأَفَمْن ُيْلَقى ِفي النَّاِر  َعَلْيَنا  َيْخَفْوَن  َلا  الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي آَياِتَنا نَّ

 ِشْئُتْم  َما  اْعَمُلوا  اْلِقَياَمِة  َيْوَم فطريقتهم تتضمن إثبات األمساء والصفات مع ). ٤٠: فصلت ، اآلية )) (آِمًنا
رد للتشبيه )) َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء: ((باتاً بال تشبيه، وترتيهاً بال تعطيل، كما قال تعاىلنفي مماثلة املخلوقات إث

 اْلَبِصيُرَوُه: ((والتمثيل، ويف قوله  السَِّميُع وقد جاءت اآلثار عن عمر بن عبد . ٥رد لإلحلاد والتعطيل)) َو
ثبات صفة النفس، والوجه، والعلم، العزيز يف باب الصفات، فأثبت ما أثبته اهللا لنفسه، وحتدث عن إ

                                                 
 .۸۱عبد الحكم صـ سيرة عمر البن 

1
  

 .۱۱۰ تفسير السعدي صـ
2
  

 .۱۱۰ تفسير السعدي صـ
3
  

) .۳/۸۷٤( أقوال التابعين في مسائل التوحيد واإليمان 
4
  

) .۳/۸( مجموع القناوي 
5
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والكربياء والقدرة، والعلو، واملعية والقرب، وصفة املشيئة واإلرادة وصفة الغضب، والرضى، وصفة 
  :، وإليك احلديث عن بعضها١الرمحة

أما بعد فإن :  كتب عمر بن عبد العزيز إىل الضحاك بن عغبد الرمحن رسالة فقال: ـ صفة النفس١
. ٢ اإلسالم الذي رضي به لنفسه ومن كرم عليه من خلقه ال يقبل دنيا غريهاهللا عز وجل جعل

 اللَُّه : ((وهذا األثر يبني إثبات صفة النفس وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعاىل َوُيَحذُِّرُكُم

ي ال أحص: ((.. وقال صلى اهللا عليه وسلم يف ثنائه على ربه). ٢٨: آل عمران ، اآلية )) (َنْفَسُه
، فنفسه تعاىل هي ذاته املقدسة، كما تبني ذلك من ٣ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

فنفسه تعاىل هي ذاته املتصفة بصفاته وليس املراد ا ذاتاً منفكة عن الصفات، . ٤الكتاب والسنة
  .٥وال املراد ا صفة الذات

وإين أقسم لكم باهللا لو كنتم .. : كتب عمر إىل اخلوارج رسالة وفيها: ـ صفة الوجه هللا تعاىل٢
صفة الوجه من . ٦لدفقت دماءكم ألتمس بذلك وجه اهللا والدار اآلخرة.. أبكاري من ولدي

 َربِِّهْم: ((الصفات اخلربية الذاتية دل عليها الكتاب والسنة، قال تعاىل  َوْجِه  اْبِتَغاَء  َصَبُروا )) َوالَِّذيَن
 صلى اهللا عليه وسلم يسأل ربه ما ال جيوز، ففي سؤاله ربه وكان رسول اهللا). ٢٢: الرعد ، اآلية (

  .٧وأسألك لذة النظر إىل وجهك: لذة النظر إىل وجهه يقول
أما بعد، فإذا دعتك قدرتك على الناس :  كتب عمر إىل بعض عماله: ـ صفة القدرة هللا تعاىل٣

وقال يف رسالته يف . ٨يأيت إليكإىل ظلمهم، فاذكر قدرة اهللا عليك يف نفاذ ما يأيت إليهم وبقاء ما 
يتبني من . ٩فاهللا أعز يف قدرته وأمنع من أن ميلك أحداً إبطال علمه:.. الرد على القدرية وفيها

خالل األثرين السابقني إثبات عمر بن عبد العزيز صفة القدرة هللا تبارك وتعاىل وهي من الصفات 
ومن ). ٢٠: البقرة ، اآلية )) (لََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌرِإنَّ ال: ((اليت دل عليها السمع والعقل قال تعاىل

اعلم يا أبا : السنة حديث أيب مسعود البدري ملا ضرب غالمه قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .١٠مسعود أن اهللا أقدر عليك منك على هذا الغالم

                                                 
) .۳٥۹ إلى ۱/۳۱۳( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 

1
  

) ۱/۳۱۳( ٬ اآلثار الواردة ۸٦ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
2
  

 .٤۸٦ مسلم رقم 
3
  

) .۱/۳۱٤( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
4
  

) .۱/۳۱٤( الفتاوى نقًال عن اآلثار الواردة 
5
  

 .۷٥ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
6
  

) .۲۸۱ ـ ۱/۲۸۰( صححه األلباني في صحيح سنن النسائي 
7
  

. البن الجوزي ۱۲٥ سيرة عمر صـ
8
  

) .٥/۳٤۷( الحلية 
9
  

 .۱٦٥۹ مسلم رقم 
10
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 تعاىل على أصول منهج أهل هذه بعض األثار اليت تدل على إثبات عمر بن عبد العزيز لصفات اهللا  
  .السنة واجلماعة

  
 عن إمساعيل بن أيب حكيم أنه مسع عمر بن عبد العزيز :يه عن اختاذ القبور مساجد: رابعاً 

قاتل اهللا اليهود والنصارى اختذوا : آخر ما تكلم به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن قال: يقول
، حدثنا حصني، أن عمر ١دينان بأرض العرب: ال جيتمع: قبور أنبيائهم مساجد ال يبقى ـ أو قال

واحلديث الذي أرسله عمر رمحه اهللا ـ . ٢بن عبد العزيز ى أن يبىن القرب بآجر وأوصى بذلك
يبني حتذير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألمته من اختاذ القبور مساجد وبني أن ذلك فعل اليهود 

داء ؤالء الضالل املغضوب عليهم بنص القرآن، وال شك أن والنصارى واملسلم منهي عن االقت
اختاذ القبور مساجد والبناء عليها وجتصيصها مما أمجع على منعه سلف هذه األمة كما مر عن عمر 

، وملا أمر الوليد بن عبد ٣بن عبد العزيز حيث ى أن يبين القرب بآجر وأوصى أن ال يفعل ذلك بقرب
بوي حني كان عمر عامالً له على املدينة وإدخال حجرات الرسول صلى اهللا امللك ببناء املسجد الن

عليه وسلم ومنها حجرة عائشة رضي اهللا عنه ـ اليت فيه قرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
وصاحبيه كان عمر بن عبد العزيز هو الذي جعل مؤخر القرب حمدداً بركن، لئال يستقبل قرب النيب 

يصلي إليه جعل ذلك حني إدم جدار البيت فبناه على هذا فصار للبيت صلى اهللا عليه وسلم ف
، واملقصود أن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل قد سد منافذ الشرك بعلمه ٤مخسة أركان

وحكمته كما تبني من نقل من شاهدوا بناء املسجد النبوي يف عهد واليته على املدينة النبوية، وال 
ى اهللا عليه وسلم عن اختاذ قربه وقرب غريه مسجداً كان خوفاً من املبالغة يف شك أن ي النيب صل

وقد منع . ٥تعظيمه واالفتتان به، بل رمبا أدى ذلك إىل الكفر كما جرى لكثري من األمم اخلالية
عمر من اختاذ البناء لقربه وأوصى بذلك مع أنه كان يف الزمن الذي فيه العقيدة صافية نقية إذا 

لك الزمان مبا بعده، ولكن لفهمه الصحيح ملقاصد السنة والتباعه املنهج الصحيح منهج قورن ذ
النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وفقه اهللا تعاىل للوصية بأن ال يبين على قربه خشية أن يتخذ 
مسجداً فحسم املوقف قبل أن يستفحل، وال شك أن ما ذهب إليه عمر هو ما يدل عليه احلديث 

                                                 
) .۳٦۰ ـ ۱۰/۳٥۹( مصنف عبد الرزاق ۱۳۳۰ البخاري رقم 

1
  

 .۳٤٦ سيرة عمر البن الجوزي صـ
2
  

) .۱/۲٦٤( اآلثار الواردة عن عمر في العقيدة 
3
  

) .۱/۲٦٥( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
4
  

) .۲/۱۸٥( صحيح مسلم بشرح النووي 
5
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ى النيب صلى اهللا عليه : ح الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قالالصحي
  .١وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبين عليه

 

كتب إيلّ عمر بن : قال.  قال عدي بن عدي:مفهوم اإلميان عند عمر بن عبد العزيز: خامساً 
ئع وحدوداً، وسنناً فمن استكملها استكمل اإلميان، ومن مل فإن اإلميان فرائض وشرا: عبد العزيز أما بعد

يستكملها مل يستكمل اإلميان، فإن أعش فسأبينها لكم حىت تعملوا ا، وإن أمت فما أنا على صحبتكم 
فإن عرى الدين وقوائم : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد: ،، وعن جعفر بن برقان قال٢حبريص

بني عمر بن عبد العزيز أن . ٣، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، فصلوا الصالة لوقتهااإلسالم اإلميان باهللا
عقائد دينية كاإلميان باهللا : أعماالً مفروضة كالصالة واحلج والصوم، وشرائع أي: اإلميان فرائض أي 

ذى عن منهيات ممنوعة كشرب اخلمر والزنا، وسنناً أي مندوبات كإماطة األ: ومالئكته، وحدوداً أي
، وهذا املأثور عن عمر هو احلق الذي يدل ٤الطريق، وغريها من املندوبات فهذه األمور كلها من اإلميان

قول اللسان، وتصديق باجلنان وعمل : عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاحل، فاإلميان عند أهل احلق
 ُقوُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيَنا َوَما :((ه تعاىل، فمن األدلة الدالة على أن اإلميان قول باللسان قول٥باألركان

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله : وقوله صلى اهللا عليه وسلم). ١٣٦:آية:البقرة)) (ُأْنِزَل ِإَلى ِإْبَراِهيَم
ومن األدلة على أن . ٦اهللاإال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا فقد عصم مين نفسه وماله إال حبقه وحسابه على 

). ٣:آية:األنفال..))( ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ُذِكَر اللَُّه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم:((أعمال القلوب من اإلميان قوله تعاىل
 وقد مسي يف اآلية إمياناً، ومن األدلة على أن أعمال اجلوارح من اإلميان قوله. والوجل من أعمال القلوب

يبني ذلك سبب نزول اآلية حني سئل عليه ). ١٤٣:آية :البقرة...)) ( َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكْم:((..تعاىل
 ِلُيِضيَع ((...السالم أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إىل بيت املقدس؟ فأنزل اهللا عز وجل  اللَُّه  َكاَن َوَما

نه تعاىل مسى صالم إىل بيت املقدس إمياناً، فإذا ثبت ذلك يف الصالة ويف هذا داللة على أ..)). ِإيَماَنُكْم
أسأل اهللا برمحته وسعة فضله أن ..، وكتب عمر بن عبد العزيز رسالة وفيها٧ثبت ذلك يف سائر الطاعات

فمن ...، ويف قوله عن احلديث عند اإلميان، ٨يزيد املهتدي هدى، وأن يرجع باملسيء التوبة يف عافيته

                                                 
 .۹۷۰ مسلم رقم 

1
  

) .۱/٤٥( فتح الباري على صحيح البخاري 
2
  

) .۱/٥٤۳( ٬ اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة ۷۲ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
3
  

) .۱/٥٤٥( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
4
  

) .۱/٥٤٤( المصدر نفسه 
5
  

 .۳۲ مسلم رقم 
6
  

) .۱/٥٤٥( اآلثار الواردة ۹٦ـ ۹٥تقاد للبيهقي صـ االع
7
  

) .۱/٥٥۰(٬ اآلثار الواردة )٦/۳۱۳( الطبقات 
8
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فهذه اآلثار تبني أن اإلميان يزيد . ١ملهن فقد استكمل اإلميان ومن مل يستكملهن مل يستكمل اإلمياناستك
 ُتِلَيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم :((قال تعاىل. وينقص وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة واآلثار عن السلف الصاحل

، ومن أقوال سلف ٢ال إميان ملن ال أمانة له: هللا عليه وسلموقال رسول اهللا صلى ا). ٢:آية:األنفال))(ِإيَماًنا
لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء باألمصار فما رأيت أحداً خيتلف يف أن اإلميان : األمة قول البخاري

  .٣قول وعمل ويزيد وينقص
  

  :اإلميان باليوم اآلخر: سادساً
، فكل ما أخرب به اهللا ورسوله مما يكون بعد احلديث عن اإلميان باليوم اآلخر يشتمل على أمور كثرية

املوت من عذاب القرب ونعيمه، وما يكون من البعث والنشور، وما يكون يف يوم القيامة من ثواب 
  :اخل وقد حتدث عمر بن عبد العزيز عن هذه األمور منها...وعقاب وجنة ونار

 قرأت البارحة سورة فيها يا فالن: قال عمر بن عبد العزيز لرجل:  ـ عذاب القرب ونعيمه١
فكم عسى يلبث عند املزور حىت ينكفي ). ٢، ١:اآليتان:التكاثر))( َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر *َأْلَهاُكُم التََّكاُثُر((زيارة

أيها الناس أال ترون أنكم يف أسالب اهلالكني ويف بيوت : وخطب مرة فقال.٤إما إىل جنة وإما إىل نار
لظاعنني جرياناً كانوا معكم باألمس أصبحوا يف دور خامدين، بني آمن روحه إىل يوم امليتني ويف دور ا

يف كل يوم تشيعون : ..وخطب مرة أخرى خبناصرة فقال. ٥القيامة وبني معذب روحه إىل يوم القيامة
د قد غادياً إىل اهللا ورائحاً قد قضى حنبه وانقضى أجله مث تغيبونه يف صدع من األرض غري موسد وال ممه

فارق األحباب وخلع األسباب وواجه احلساب وسكن التراب مرناً بعمله غنياً عما ترك فقرياً إىل ما 
، وما قاله عمر بن عبد العزيز يدل على أثبات عذاب القرب ونعيمه وهو معتقد أهل السنة واجلماعة ٦قدم

 الَِّذيَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي  ُيَثبُِّت اللَُّه:((وذا دلت النصوص من الكتاب والسنة قال تعاىل

 ُغُدوا :((وقال تعاىل. ٧فقد ثبت يف الصحيح أا نزلت يف عذاب القرب)) . اْلآِخَرِة  َعَلْيَها  ُيْعَرُضوَن  النَّاُر

  ).٤٥:آية:غافر)) (َوَعِشيا

                                                 
) .۱/٤٥( فتح الباري 

1
  

) .۱/٥٥۳( وصححه األلباني ٬ اآلثار الواردة عن عمر ٥ اإليمان البن أبي شيبة صـ
2
  

) .۱/٤۷( البخاري مع الفتح 
3
  

) .۱/۳۳٦(سيرة عمر ٬ الكتاب الجامع ل)٥/۳۱۷( الحلية 
4
  

. البن الجوزي ۲٦۰ ـ۲٥۹ سيرة عمر صـ
5
  

. البن الجوزي ۲٦۰ ـ۲٥۹ سيرة عمر صـ
6
  

 .۱٤٤ الروح البن القيم صـ
7
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: خطب عمر بن عبد العزيز خبناصرة فقال: ء ـ اإلميان باملعاد ونزول الرب لفصل القضا٢
أيها الناس إنكم مل ختلقوا عبثاً، ومل تتركوا سدى، وإن لكم معاداً يرتل اهللا تبارك وتعاىل للحكم فيه 

فكأن العباد قد عادوا إىل اهللا : وكتب عمر بن عبد العزيز إىل بعض عماله، أما بعد. ١والفصل بينكم
، وعن جرير بن حازم ٢ عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسىنن أساءوا مبافينبئهم مبا عملوا ليجزي الذي

اعلم أن أحداً ال يستطع إنفاذ قضايا ما بني الناس حىت :...  كتاب عمر بن عبد العزيز إىل عديقرأتقال 
وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن أرطأة، . ٣ال يبقى منها شيء البد أن تتأخر قضايا ليوم احلساب

 القيامة فياهلا من ليلة وياله من صباح كان على وصباحهافإين أذكرك ليلة متخض بالساعة :  بعدأما
فمن كان راغباً .. أوصيكم بتقوى اهللا ولزوم طاعته: وكتب إىل بعض األجناد أما بعد. ٤الكافرين عسرين

 والذنب مغفور قبل نفاذ األجل يف اجلنة أو هارباً من النار، فاآلن يف هذه  األيام اخلالية، والتوبة مقبولة،
وانقضاء املدة وفراغ اهللا عز وجل للثقلني ليدينهم بأعماهلم يف موطن ال تقبل فيه فدية، وال تنفع فيه احليلة 

ه الناس مجيعاً بأعماهلم، ويتفرقون منه أشتاتاً إىل منازهلم، دتربز فيه اخلفيات، وتبطل فيه الشفاعات، ير
إن اإلميان باملعاد والبعث ، ٥ عز وجل وويل يومئذ ملن عصى اهللا عز وجلفطوىب يومئذ ملن أطاع اهللا

والنشور وأن اهللا تبارك وتعاىل جيمع كل اخلالئق وبيان احلكمة من ذلك وبيان شدة هذا اليوم على 
 الكفار هو مدلول اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل هنا، وال شك أن اإلميان باملعاد
من أهم العقائد اليت متيز ا اإلسالم، وقد حتدث القرآن الكرمي عن اإلميان باملعاد، إما تصرحياً وتأكيداً أو 
تلميحاً وإشارة وقد بني اهللا تبارك يف كثري من آيات الكتاب وجوب اإلميان بالبعث وبني يف بعضها الرد 

اللَُّه ((، قال تعاىل ٦ هلا أو املكابرةاإلذعان ر األجساد حبجج عقلية ال ميكن للمنكرين إالشعلى من ينكر ح

ُثمَّ ِإنَُّكْم  *  ُثمَّ ِإنَُّكْم َبْعَد َذِلَك َلَميُِّتوَن:((وقال عز وجل) ١١: الروم، آية)) ( َيْبَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن

َأَوَلْم َيَر اْلِإْنَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمْن ُنْطَفٍة ((وقال يف منكري البعث) ١٦: اتاملؤمنون، اآلي)) ( َيْوَم اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثوَن

ُقْل ُيْحِييَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوََّل  * َوَضَرَب َلَنا َمَثًلا َوَنِسَي َخْلَقُه َقاَل َمْن ُيْحِيي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم * َفِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبيٌن

 َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌمَمرَّ  َيُك  *  َأَيْحَسُب اْلِإْنَساُن َأْن ُيْتَرَك ُسًدى:((وقال تعاىل). ٧٩ـ٧٧: ياسني، آية)) (ٍة َأَلْم

َأَلْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن   *َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْيِن الذََّكَر َواْلُأْنَثى * ُثمَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى * ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ ُيْمَنى

 اْلَمْوَتى كما ثبت يف األحاديث اإلميان بالبعث منها ابن عباس ). ٤٠ـ٣٦: القيامة، اآليات)) ( ُيْحِيَي

                                                 
 .٤۲ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ

1
  

. البن أبي الدينا ۸۱ ذم الدنيا 
2
  

) .۱/٤٤۸(٬ اآلثار الواردة ) ۳۰۰ـ۱/۲۹۹( في الزهد ٬ هناد السرى 
3
  

 ) .۱/۲۰٦( أبو حفص المالء ۱۱٥بن الجوزي صـال ةسير 
4
  

) .۱/۲٦٦( أبو حفص المالء ۱۱٦ـ۱۱٥ابن الجوزي صـة سير 
5
  

) .۱/٤٥۱( اآلثار الواردة في العقيدة 
6
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كذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك، وشتمين : قال اهللا: رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
به إياي فزعم أين ال أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله يل ولد ومل يكن له ذلك، فأما تكذي

  .٢ومضمون هذه النصوص هو املأثور عن عمر. ١فسبحاين أن أختذ صحابة وال ولداً
أو ما رأيتم حاالت امليت؟ وجهه مفقود وذكره منسي، وبابه :  قال عمر بن عبد العزيز: ـ امليزان٣

واتقوا يوماً ال خيفي فيه مثقال ذره يف : ان احلفاظ ومل يعمر الديارمهجور، كأن مل خيالط إخو
أعوذ باهللا أن أمركم مبا أى عنه نفسي فتخسر صفقيت وتظهر عوليت وتبدو :.. قال. ٣املوازين

  .٤ والفقر، واملوازين منصوبةىنالغمسكنيت يف يوم يبدو فيه 
رأيت عمر بن عبد العزيز يتلو : لعزيز قالوعن جبدل الشامي عن أبيه وكان صاحباً لعمر بن عبد ا

 اْلِقَياَمِة((على هذه اآلية  ِلَيْوِم  اْلِقْسَط  اْلَمَواِزيَن حىت ختمها فمال على ) ٤٧: األنبياء، اآلية)) (َوَنَضُع
فهذه اآلثار تدل على أن بعد القيام من القبور والذهاب إىل احملشر، . ٥أحد شقيه يريد أن يقع

وتعاىل ـ يليق جبالله ـ لفصل القضاء ينصب امليزان، وهو ميزان حقيقي ونزول الرب تبارك 
قال أبو إسحاق : ، قال ابن حجر٦توزن به أعمال العباد، وهذا ما عليه أهل السنة واجلماعة

أمجع أهل السنة على اإلميان بامليزان وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن امليزان له : الزجاج
هو عبارة عن العدل : وأنكرت املعتزلة امليزان وغريهم وقالوا. تان ومييل باألعماللسان وكفَّ

فخالفوا الكتاب والسنة، ألن اهللا أخرب أنه يضع املوازين لوزن األعمال لريي العباد أعماهلم ممثلة 
ْلَمَواِزيَن َوَنَضُع ا: ((، وهذا امليزان دقيق ال يزيد وال ينقص قال تعاىل٧ليكونوا على أنفسهم شاهدين

األنبياء )) (اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفَلا ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َوِإْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبيَن
  ) .٤٧: ، اآلية 

ع من ثوبان موىل  كتب عمر بن عبد العزيز إىل صاحب دمشق أن سل أبا سالم عما مس: ـ احلوض٤
ويف . ٨رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلوض فإن كان يثبته فامحله على مركبة من الربيد

لقد : بعث عمر بن عبد العزيز إىل أيب سالم احلبشي حيمل على الربيد، فلما قدم عليه قال: رواية
وض، فأحببت أن ما أردنا ذلك، ولكنه بلغين عنك حديث ثوبان يف احل: عمر: شق علي، قال

                                                 
 .۳۰۹۳ البخاري رقم 

1
 

) .۱/٤٥۲( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 
2
  

. البن الجوزي ۲٥٥ سيرة عمر صـ
3
  

 .۲٤٤ـ ۲۳٤سيرة عمر بن عبد العزيز البن الجوزي صـ) ٥/۲۹۱( الحيلة 
4
  

) .۲٤۸ سيرة عمر بن عبد العزيز البن الجوزي صـ
5
  

) .۱/٤٥۷( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 
6
  

) .۱۳/٥۳۸( فتح الباري 
7
  

) .۱/٤٦۲( البداية والنهاية نقًال عن اآلثار الواردة 
8
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إن حوضي من عدن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت ثوبان: أشافهك به فقال
 ماؤه أشد بياضاً من اللنب وأحلى من العسل وأكوابه عدد جنوم السماء من شرب ١إىل عمان البلقاء

 وال شك أن اإلميان .٢ا أبداً، أول الناس ورووداً عليه فقراء املهاجرينهمنه شربة مل يظمأ بعد
باحلوض هو عقيدة أهل السنة واجلماعة استناداً إىل النصوص الصرحية بذلك وأدلة إثبات احلوض يف 

  .د التواترحالسنة بلغت 
يا أخي إنك قد قطعت عظيم السفر وبقي أقله، :  كتب عمر بن عبد العزيز إىل أخ له: ـ الصراط٥

 إىل نبيك صلى اهللا عليه وسلم يف القرآن أنك من أهل فاذكر يا أخي املصادر واملوارد، فقد أوحي
الورود ومل خيرب أنك من أهل الصدور واخلروج، وإياك أن تغرك الدنيا فإن الدنيا دار من ال دار له 

، وهذا األثر الوارد عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل يدل على اإلميان ٣ومال من ال مال له
خلروج من عرصات القيامة يف اليوم العصيب مير الناس على الصراط، بالصراط، وذلك أنه بعد ا

وهو جسر ممدود على منت جهنم، أدق من الشعرة، وأحد من السيف، يردوه األولون واآلخرون 
من أتباع الرسل املوحدون وفيهم أهل الذنوب واملعاصي، وفيهم أهل النفاق فتلقى عليهم الظلمة 

فترق املنافقون عن املؤمنني ويتخلفون عنهم ويسبقهم املؤمنون قبل الصراط ويف هذا املوضع ي
ويحال بينهم بسور مينعهم من الوصول إليهم، ويعطي كل مؤمن نوره بقدر عمله يضيء له الطريق 
فيمرون على الصراط، فمنهم من مير كالربق اخلاطف، وكالريح، ومنهم من يرمل رمالً حىت مير 

خام قدمه توتعلق يد وختر رجل وتصيب جوانبه النارالذي نوره على إ يد وقد دل الكتاب ٤ر 
مرمي )) (َوِإْن ِمْنُكْم ِإلَّا َواِرُدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيا: ((قال تعاىل. والسنة على املرور على الصراط

 : ((وقال تعاىل) ٧٢: ، اآلية   َوَنَذُر  اتََّقْوا  ُنَنجِّي الَِّذيَن  ِجِثياُثمَّ  ِفيَها وقال صلى اهللا عليه )). الظَّاِلِميَن
فقلت يا رسول اهللا : والذي نفس بيده ال يلج النار أحد بايع حتت الشجرة قالت حفصة: وسلم

 ِإلَّا َواِرُدَها: ((أليس اهللا يقول  ا: ((فقال أمل تسمعه قال)) َوِإْن ِمْنُكْم  َوَنَذُر  ُنَنجِّي الَِّذيَن اتََّقْوا لظَّاِلِميَن ُثمَّ

أشار إىل أن ورود النار ال يستلزم دخوهلا، وأن النجاة من الشر ال ). ٧٢: مرمي ، اآلية )) (ِفيَها ِجِثيا
فاملؤمنون ميرون فوق النار على الصراط مث ينجي اهللا الذين اتقوا ويذر الظاملني . تستلزم حصوله

، واحلق أن الورود على ٥رود على الصراطفيها جثيا، فبني صلى اهللا عليه وسلم أن الورود هو الو

                                                 
) .۱/٤٦۳( اآلثار الواردة 
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 .۳۷ سيرة عمر البن الجوزي صـ
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) .۱/٤٦۸( ٬ اآلثار الواردة ٤۷۰ شرح الطحاوية صـ
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َيْقُدُم : ((ورود الكفار أهل النار، فهذا ورود دخول ال شك يف ذلك، كما قال تعاىل: النار ورودان

 اْلَمْوُروُد  اْلِوْرُد  َوِبْئَس  النَّاَر  َفَأْوَرَدُهُم  اْلِقَياَمِة  َيْوَم أي بئس املدخل ). ٩٨: هود ، اآلية )) (َقْوَمُه
 على الصراط  وهو ما عناه عمر بن عبد ١ورود املوحدين وهو مرورهم: ل، والورود الثايناملدخو

  .العزيز رمحه اهللا يف األثر املاضي
بكى عمر بن عبد العزيز، فبكت فاطمة، فبكى أهل الدار، ال يدري هؤالء ما :  ـ اجلنة والنار٦

ذكرت : أمري املؤمنني مم بكيت؟ قالأبكى هؤالء، فلما جتلى عنهم الصرب قالت فاطمة بأيب أنت يا 
. ٢يا فاطمة منصرف القوم من بني يدي اهللا فريق يف اجلنة وفريق يف السعري، مث صرخ وغشي عليه

مالك ال : كان عمر بن عبد العزيز يوماً ساكتاً وأصحابه يتحدثون فقالوا له: وعن سفيان قال
ة كيف يتزاورون فيها ويف أهل النار كيف كنت مفكراً يف أهل اجلن: تتكلم يا أمري املؤمنني؟ قال

واعلم أنه ليس يضر عبداً صار إىل رضوان .. وكتب إىل بعض األجناد. ٣يصطرخون فيها مث بكى
اهللا وإىل اجلنة ما أصابه يف الدنيا من فقر وبالء، وأنه لن ينفع عبداً صار إىل سخط اهللا وإىل النار ما 

جيد أهل اجلنة من مكروه أصام يف دنياهم وما جيد أهل وما . أصاب يف الدنيا من نعمة أو رخاء
مسعت :  وعن الفضل بن ربيع قال٤النار طعم لذة نعموا ا يف دنياهم كل شيء من ذلك مل يكن

يا أخي : بلغين أن عامالً لعمر بن عبد العزيز شكا إليه فكتب إليه عمر: فضيل بن عياض يقول
د وإياك أن ينصرف بك من عند اهللا فيكون آخر العهد أذكر طول سهر أهل النار مع خلود األب

خلعت : وانقطاع الرجاء، فلما قرأ الكتاب طوى البالد حىت قدم على عمر فقال له ما أقدمك؟ قال
، ومعتقد عمر بن عبد العزيز يف اجلنة ٥ال أعود إىل والية أبداً حىت ألقى اهللا تعاىل. قليب بكتابك

)) ِإنَّ اْلَأْبَراَر َلِفي َنِعيٍم: (( وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم قال تعاىلوالنار هو ما جاء يف كتاب اهللا
 َلُهُم : ((، وقال تعاىل)١٤ ـ ١٣: االنفطار ، اآليتان   َفُأوَلِئَك  الصَّاِلَحاِت  َعِمَل  َقْد  ُمْؤِمًنا  َيْأِتِه َوَمْن

: طه ، اآليتان ))(ا اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء َمْن َتَزكَّىَجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَه * الدََّرَجاُت اْلُعَلا
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي : وقال صلى اهللا عليه وسلم). ٧٦ ـ ٧٥

إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك 
  .٦ثك اهللا يوم القيامةحىت يبع

                                                 
 .۲۷۸ القيامة الكبرى لألشقر صـ
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فإين : أما بعد:  كتب عمر بن عبد العزيز إىل بعض أمراء األجناد: ـ رؤية املؤمنني رم يف اجلنة٧
أوصيك بتقوى اهللا والتمسك بأمره واملعاهدة على ما محلك اهللا من دينه، ، واستحفظك من 

 أنبياءه وا نضرت ١ته، وا وافقواكتابه، فإن بتقوى اهللا جنا أولياؤه من سخطه، وا حتقق هلم والي
وهذا املعتقد الذي كان يعتقده عمر بن عبد العزيز يف رؤية اهللا . ٢وجوههم ونظروا إىل خالقهم

: تعاىل يف اجلنة من أعظم النعم بعد نعمة التوفيق واهلدايا قال تعاىل يف وصف املؤمنني يف ذلك اليوم
 َناِضَرٌة((  َيْوَمِئٍذ ِللَِّذيَن ((وقال جل شأنه ) ٢٣ ـ ٢٢: القيامة ، اآليتان )) (َربَِّها َناِظَرٌةِإَلى  * ُوُجوٌه

قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه : ، وعن صهيب قال)٢٦: يونس ، اآلية )) (َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة
 اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة: ((وسلم هذه اآلية  َأْحَسُنوا هل اجلنة اجلنة وأهل النار النار إذا دخل أ" قال)) ِللَِّذيَن

أمل تبيض وجوهنا : ينادي مناد يا أهل اجلنة إن لكم عند اهللا موعداً يريد أن ينجزكموه، فقالوا
فيكشف احلجاب فينظروا إليه فواهللا ما أعطاهم اهللا شيئاً : قال. وتثقل موازيننا وجترنا من النار

  .٣أحب إليهم من النظر إىل رم عز وجل
 

  :االعتصام بالكتاب والسنة وسنة اخللفاء الراشدين : سابعاً
فإين أوصيكم بتقوى اهللا : أما بعد:  ملا ويل عمر بن عبد العزيز كتب: ـ إتباع الكتاب والسنة١

، وليس ألحد يف كتاب اهللا وال يف سنة نبيه صلى اهللا عليه ٤ولزوم كتابه واإلقتداء بسنة نبيه وهديه
فإن الذي يف نفسي وبقييت يف أمر أمة حممد صلى ... ٥اذه وااهدة عليهوسلم أمر وال رأى إال إنف

اهللا عليه ومسلم أن تتبعوا كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وأن جتتنبوا ما مالت إليه 
األهواء والزيغ البعيد، من عمل بغريمها فال كرامة وال رفعة له يف الدنيا واألخرى، وليعلم من عسى 

ر له ذلك، ولعمري ألن متوت نفسي يف أول نفس أحب إىل من أن أمحلهم على غري إتباع أن يذك
كتاب رم وسنة نبيهم إليت عاش عليها من عاش وتوفاه اهللا عليها حني توفاه ـ إال أن يأيت علي 
وأنا حريص على إتباعه ـ وإن أهون الناس علي تلفاً وحزناً ملن عسى أن يريد خالف شيء من 

إن اهللا فرض فرائض وسن سنناً من أخذ ا حلق ومن : وقال عمر بن عبد العزيز. ٦نةتلك الس

                                                 
.رافقوا بدل وافقوا :  في الحلية وابن الجوزي والمالء 
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يا ليتين عملت فيكم بكتاب اهللا وعملت به، فكلما عملت فيكم بسنة وقع : وقال. ١تركها حمق
فإين أدعوكم إىل :... ، واكتب إىل اخلوارج٢مين عضو، حىت يكون آخر شيء منها، خروج نفسي

سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووالة األمر : وقال. ٣ نبيه صلى اهللا عليه وسلمكتاب اهللا وسنة
من بعده سنناً، األخذ ا، االعتصام بكتاب اهللا وقوة على دين اهللا، ليس ألحد تبديلها وال تغيريها، 

اتبع وال النظر يف أمر خالفها، من اهتد ا فهو مهتد، ومن استنصر ا فهو منصور ومن تركها و
فهذه اآلثار توضح إتباع عمر . ٤غري سبيل املؤمنني والّه اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصرياً

للكتاب والسنة ولزومهما، وبذل اجلهد، والطاقة يف تطبيقها، وإن أدى ذلك إىل قطع األعضاء، 
 َوَربِّ: ((وإزهاق النفس وما ذهب إليه عمر هو أصل الدين واساسه قال تعاىل  َحتَّى َفَلا  ُيْؤِمُنوَن  َلا َك

 َتْسِليًما  َوُيَسلُِّموا  َقَضْيَت  ِممَّا  َحَرًجا  ِفي َأْنُفِسِهْم  َيِجُدوا  َلا  ُثمَّ  َبْيَنُهْم  َشَجَر  ِفيَما : النساء ، االية )) (ُيَحكُِّموَك
ا إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلو: يا أيها الناس: وقال صلى اهللا عليه وسلم) ٦٥

  .٥أبداً كتاب اهللا وسنيت
شهدت عمر بن :  عن حاجب بن خليفة الربمجي قال: ـ االعتصام بسنة اخللفاء الراشدين٢

أال إن ما سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عبد العزيز خيطب الناس وهو خليفة فقال يف خطبته
وكتب إىل سامل بن عبد اهللا ، ٦وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه وما سن سوامها فإنا نرجئه

فقد ابتليت مبا ابتليت به : من عمر بن عبد العزيز إىل سامل بن عبد اهللا أما بعد: بن عمر بن اخلطاب
من أمر هذه األمة من غري مشاورة مين، وال إرادة يعلم اهللا ذلك، فإذا أتاك كتايب هذا، فاكتب به 

، ٧فإين سائر بسريته إن أعانين على ذلك والسالمسرية عمر بن اخلطاب يف أهل القبلة وأهل العهد، 
قلت : قال يل عمر بن عبد العزيز أعدالن عندك عمر وابن عمر؟ قال: وعن عون بن عبد اهللا، قال

قال رجل لعمر بن عبد : وعن األزهري، قال. ٨إما مل يكونا يكربان هذا التكبري: نعم، قال
ي، فكان رأي عمر بن عبد العزيز أن جيلده ويفرق طلقت امرأيت وأنا سكران، قال الزهر: العزيز

ليس على انون وال السكران طالق، فقال ): عن أبيه(بينه وبني امرأته حىت حدثه أبان بن عثمان 
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، وقال عمر بن عبد ١تأمروين وهذا حيدثين عن عثمان بن عفان؟ فجلده ورد إليه امرأته: عمر
لم ووالة األمر من بعده سنناً األخذ ا اعتصام بكتاب سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: العزيز

اهللا، قوة على دين ليس ألحد تبديلها وال تغيريها، وال النظر يف أمر خالفها من اهتدى ا فهو 
مهتد، ومن استنصر فهو منصور، ومن تركها واتبع غري سبيل املؤمنني، واله اهللا ما تولّى وأصاله 

 بن عبد العزيز متسك بسنة رسول اهللا وخلفائه الراشدين وأعاد ، إن عمر٢جهنم وساءت مصرياً
للخالفة الراشدة معاملها ومالحمها وسار على هديها وعض على سننهم بالنواجز ورجع إىل أقواهلم 
عند الرتاع وأخذ ا يف احلكم على أهل القبلة وأهل العهد، كما أخذ ا يف العبادات واملعامالت 

ول والثاين أبا بكر وعمر جل اهتمامه، وعد األخذ بسنتهم أخذاً بسنة رسول وقد أوىل اخلليفة األ
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما أخذ بسنة اخلليفة الثالث فور مساعه وطبق تلك السنة، واعتصم بسنة 
اخلليفة الرابع يف معاملة اخلوارج حيث ناظرهم وكتب إليهم فلما متادوا حارم، وحكم على 

، بل يرى عمر ٣ذراريهم وأسراهم بقضاء اخلليفة الرابع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهمأمواهلم و
بن عبد العزيز أن من خرج عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين رضي 
اهللا عنهم فهو خارج عن سبيل املؤمنني، وهو من الفرقة اهلالكة، وكل ما سنه اخللفاء الراشدون 

ه من سنته صلى اهللا عليه وسلم ألم إمنا سنوه بأمره وال يكون يف الدين واجباً إال ما أوجبه وال فإن
حراماً إال ما حرمه وال مستحباً إال ما استحبه وال مكروهاً إال ما أكرهه وال مباحاً إال ما أباحه 

حل وهو الذي دل عليه واتباع سنة اخللفاء الراشدين يف العقائد واألحكام هو ما عليه السلف الصا
 اْلُمْؤِمِنيَن : ((الكتاب والسنة قال تعاىل  َسِبيِل  َغْيَر  اْلُهَدى َوَيتَِّبْع  َتَبيََّن َلُه  َما  ِمْن َبْعِد َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل

 َوَساَءْت َمِصيًرا  َجَهنََّم  َتَولَّى َوُنْصِلِه  َما : اهللا عليه وسلموقال صلى ) . ١١٥: النساء ، اآلية )) (ُنَولِِّه
فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات 

كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم : وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال. ٤األمور فإن كل بدعة ضاللة
دي وأشار إىل أيب بكر إين ال أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بع: جلوساً فقال

  .٥وعمر
  

                                                 
) .۲/٦۳۳(اآلثار الواردة ) ٤/۳۱( المصدر 

1
  

 .٤۰ سيرة عمر البن عبد الحكيم صـ
2
  

) .۲/٦۳۷( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 
3
  

.حديث حسن صحيح ) ٥/٤٤( سنن الترمذي 
4
  

) .۳/۲۰۰(صحيح سنن الترمذي لأللباني ) ٥/٦۱۰( سنن الترمذي 
5
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 : ـ التمسك مبا تدل عليه الفطرة٣

الزم : جاء رجل إىل عمر بن عبد العزيز فسأله عن شيء من األهواء فقال: عن جعفر بن رقان، قال  
وعمر بن عبد العزيز هنا يرى أن العباد . ١دين الصيب يف الكُتاب واألعرايب، والْه عما سوى ذلك

ن القومي، وأن االحنراف عنه طاريء وحادث، وهذا ما دل عليه القرآن الكرمي، خملوقون على الدي
)) َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها َلا َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم: ((قال تعاىل

ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه : ال صلى اهللا عليه وسلم، وق)٣٠: الروم ، اآلية (
، مث يقول أبو هريرة ٣، هل حتسون فيها من جدعاء٢أو ينصرانه أو ميجسانه كما تنتج البهيمة مجعاء

فالفطرة . ٤رضي اهللا عنهـ فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم
ة تقر خبالقها وحتبه وتتذلل له وختلص له الدين وفيها قوة موجبة لذلك، وكذلك تقر بشرعه السليم

وتؤثر هذا الشرع على غريه، فهي تعرف هذا الشرع وتشعر به جممالً ومفصالً بعض التفصيل 
فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبهها عليه وتفصله هلا وتبينه وتعرفها األسباب املعارضة ملوجب 

  .٥ة املانعة من اقتضائها أثرهاالفطر
  

لقد ::  عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه أنه قال:موقفه من الصحابة واخلالف بينهم: ثامناً 
ما أحب أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل : أعجبين قول عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا

 وإم أئمة يقتدى م ولو أخذ رجل بقول خيتلفوا ألنه لو كان قوالً واحداً كان الناس يف ضيق
، وسئل عمر بن عبد ٧قال أبو عمر رمحه اهللا هذا فيما كان طريقه االجتهاد. ٦أحدهم كان يف سعة

تلك دماء كف اهللا يدي عنها وأنا أكره أن : العزيز عن علي وعثمان وصفني وما كان بينهم فقال
ا اختالف أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ذكرو:  وعن حممد بن النضر قال٨أغمس لساين فيها

وعمر بن عبد . ٩أمر أخرج اهللا أيديكم منه ما تعملون ألسنتكم فيه: عند عمر بن عبد العزيز فقال
العزيز كغريه من علماء السلف الصاحل حريص على إبراز فضائل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

                                                 
 .۲٥۰شرح اعتقاد أهل السنة رقم ) ٥/۳۷٤( الطبقات 

1
  

.سليمة من العيوب األعضاء كاملتها فال جدع وال كي :  جمعاء 
2
  

.أي مقطوعة األطراف أو واحدها :  جدعاء 
3
  

 .۱۳٥۸ البخاري رقم 
4
  

 .٦۳۰ ـ ٦۲۹ شفاء العليل صـ
5
  

) .۱/٤۱۰(ة اآلثار الوارد) ۹۰۲ ـ ۲/۹۰۱( جامع بيان العلم 
6
  

) .۱/٤۱۰( اآلثار الواردة 
7
  

) .۱/٤۱۲(اآلثار الواردة ) ٥/۳۹٤( الطبقات 
8
  

) .٥/۳۸۲(اآلثار الواردة ) ٥/۳۸۲( الطبقات 
9
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 ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة (: (وسلم ومل ال يكون ذلك وقد قال اهللا تعاىل َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ

: ومعتقد أهل السنة) ١٨: الفتح ، اآلية )) (ًًاَفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأْنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأَثاَبُهْم َفْتًحا َقِريب
هللا عليه وسلم إال بأحسن ذكر واإلمساك عما شجر بأن ال يذكر أحد من صحابة الرسول صلى ا

، وقال ابن ١بينهم، وأم أحق الناس أن يلتمس هلم أحسن املخارج ويظن م أحسن املذاهب
واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع هلم من : حجر

روب إال عن اجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر ذلك ولو عرف احملق منهم، ألم مل يقاتلوا يف تلك احل
، ومضمون اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز توضح ٢أجراً واحداً وأن املصيب يؤجر أجرين

  .معتقده يف الصحابة وهو معتقد أهل السنة واجلماعة
 

ت على  قال ابن القيم أن العلماء اختلفوا يف حتديد املراد بأهل البي:موقفه من أهل البيت: تاسعاً 
فقيل هم الذين حرمت : أقوال، قال رمحه اهللا واختلف يف آل النيب صلى اهللا عليه وسلم على أربعة أقوال

  :عليهم الصدقة وفيهم ثالثة أقوال
  .أم بنو هاشم وبنو املطلب ـ ١

  .أم بنو هاشم خاصة ـ ٢

  . أم بنو هاشم ومن فوقهم إىل غالب ـ٣

  .ى اهللا عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة أن آل النيب صل:والقول الثاين 

  . أن آله أتباعه إىل يوم القيامة:والقول الثالث 

مث رجح رمحه اهللا القول األول وهو أن آله صلى اهللا عليه . ٣أن آله هم األتقياء من أمته :والقول الرابع
: عليه وسلم همهذا ويرى الشيعة أن آل النيب صلى اهللا . ٤وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة

علي وفاطمة واحلسن واحلسني وذريتهما، وقوهلم هذا خمالف للنصوص الصحيحة وال تؤيده اللغة 
وال العرف، ألن لفظة أهل البيت وردت يف القرآن الكرمي يف سياق اخلطاب ألزواج النيب  صلى 

 َت: ((اهللا عليه وسلم قال تعاىل  َتَبرَّْجَن  َوَلا  ُبُيوِتُكنَّ  ِفي  وآِتيَن َوَقْرَن  الصََّلاَة  َوَأِقْمَن  اْلُأوَلى  اْلَجاِهِليَِّة َبرَُّج

 َتْطِهيًرا  اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم  الرِّْجَس َأْهَل  ِلُيْذِهَب َعْنُكُم  اللَُّه  ُيِريُد  ِإنََّما  َوَرُسوَلُه  َوَأِطْعَن اللََّه األحزاب ، ))(الزََّكاَة
                                                 

 .۲۳ الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة أبي زيد صـ
1
  

) .۱۳/۳٤( فتح الباري 
2
  

 .۱۰۹ام صـ جالء األفهام في الصالة والسالم على خير األن
3
  

) .۱/٤۲۸( اآلثار الواردة ۱۱۹ ـ ۱۱۰ المصدر نفسه صـ
4
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دت على أفهام الشيعة اإلمامية هلا يف كتايب عن أمري وقد حتدثت عن هذه اآلية ورد) ٢٨: اآلية 
هذا وقد عرف عمر بن عبد العزيز حقوق أهل البيت املادية واملعنوية . املؤمنني علي بن أيب طالب

، وأزال عنهم املظامل اليت وقعت عليهم ١وأداها إليهم كافة مستوفاة كاملة بدون خبس وال شطط
مسعت فاطمة بنت علي : ي واملادي، فعن جويرية بن أمساء قالوأحسن إليهم غاية اإلحسان املعنو

دخلت عليه وهو أمري : بن أيب طالب ذكرت عمر بن عبد العزيز، فأكثرت الترحم عليه، وقالت
يا بنت : املدينة يومئذ فأخرج عين كل خصي وحرسي، حىت مل يبق يف البيت غريي وغريه مث قال

، وعن عبد ٢أحب إىل منكم وألنتم أحب إيل من أهل بييتعلي واهللا ما على ظهر األرض أهل بيت 
أول مال قسمه عمر بن عبد العزيز ملال بعث به إلينا أهل : اهللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب قال

فأصابنا أهل : البيت فأعطى املرأة منا مثل ما يعطي الرجل وأعطى الصيب مثل ما تعطي املرأة قال
، وعن حسني بن ٣إين إن بقيت لكم أعطيتكم مجيع حقوقكم: ب لناالبيت ثالثة آالف دينار وكت

تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون فالن وقال قائلون فالن، فقال عمر : صاحل قال
، فعمر بن عبد العزيز كغريه ٤أزهد الناس يف الدنيا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: بن عبد العزيز

كان قائماً بأداء حقوق أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم امتثاالً ملا أمر به من السلف الصاحل 
وإن من أصول : ، وقال ابن تيمية٥وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت:... صلى اهللا عليه وسلم

أهل السنة واجلماعة أم حيبون أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ويتولوم وحيفظون فيهم وصية 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآل بيته صلى اهللا عليه وسلم هلم من احلقوق ما جيب رعايتها فإن رسو

اهللا جعل هلم حقاً يف اخلمس والفيء وأمر بالصالة عليهم مع الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ه اهللا على واحلقوق اليت ذكرها ابن تيمية رمحه اهللا هي اليت حرص عمر بن عبد العزيز رمح. ٦وسلم

أدائها على الوجه املطلوب شرعاً فرد على آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدك كما قام برد 
، وقام رمحه اهللا باالهتمام حبقوق أهل بيت النيب صلى ٧مخس اخلمس عليهم كما أطعمهم يف الفيء

اجتناب ما ى عنه وحباً منه اهللا عليه وسلم املادية واملعنوية، حرصاً منه على إتباع ما أمر اهللا به و
  رضوان اهللا عليهم وأما ما تذكره كتب التاريخ أن والة بين أمية قتل عمر ٨إلتباع السلف الصاحل

                                                 
) .۱/٤۲۹( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 

1
  

) .٥/۳۸۸( الطبقات 
2
  

) .٥/۳۹۲( المصدر نفسه 
3
  

. البن الجوزي ۲۹۲ سيرة عمر صـ
4
  

 .۲٤۰۸ مسلم رقم 
5
  

) .۳/٤۰۷( الفتاوى 
6
  

) .۱/٤۳۳(ن عبد العزيز في العقيدة  اآلثار الواردة عن عمر ب
7
  

) .۱/٤۳٥( المصدر نفسه 
8
  



 

 106 

أخربنا : بن عبد العزيز كانوا يشتمون علي وهذا األثر الذي ذكره ابن سعد ال يصح، قال ابن سعد
أمية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون كان الوالة من بين : علي بن حممد، عن لوط بن حيي قال

رجالً رضي اهللا عنه، فلما ويل هو ـ عمر بن عبد العزيز ـ أمسك عن ذلك فقال كثري عزة 
  :اخلزاعي

  وليت فلم تشتم علياً ومل ختف        
  بريـاً ولـم تتبـع مقـالة جمــرم                
  تكلمت باحلـق املبني وإمنـا        
  التكلـمتبيـن آيــات اهلــدى ب                
  فصدقت معروف الذي قلت        
  ١بالذي فعلت فأضحى راضياً كل مسلم                
    
فهذا األثر واه، فعلي بن حممد هو املدائين فيه ضعف وشيخه لوط بن حيي واه مبرة، قال عنه حيي بن   

متروك احلديث وقال الدارقطين أخباري ضعيف ووصفه صاحب : ليس بثقة، وقال أبو حامت: معني
 وقدام الشيعة ٣وعامة رواته عن الضعفاء واهللكى وااهيل. ٢أخباري تالف ال يوثق به: يزانامل

معاوية رضي اهللا عنه حبمل الناس على سب علي رضي اهللا عنه ولعنه فوق منابر املساجد، فهذه 
ى هواا الدعوة ال أساس هلا من الصحة، والذي يقصم الظهر أن الباحثني قد التقطوا هذه الفرية عل

دون إخضاعها للنقد والتحليل، حىت صارت عند املتأخرين من املُسلَّمات اليت ال جمال ملناقشتها 
علماً بأا ومل تثبت قط يف رواية صحيحة، وال يعول على ما جاء يف كتب الدمريي، واليعقويب، 

، ومن احترام ٤وأيب الفرج األصفهاين، علماً بأن التاريخ الصحيح يؤكد خالف ما ذكره هؤالء
وتقدير معاوية ألمري املؤمنني علي وأهل بيته األطهار، فحكاية لعن علي على منابر بين أمية ال تتفق 
مع منطق احلوادث وال طبيعة املتخاصمني، فإذا رجعنا إىل الكتب التارخيية املعاصرة لبين أمية، فإننا 

 املتأخرين الذين كتبوا تارخيهم يف عصر ال جند فيها ذكراً لشيء من ذلك أبداً، وإمنا جنده يف كتب
بين العباس بقصد أن يسيئوا إىل مسعة بين أمية يف نظر اجلمهور اإلسالمي وقد كتب ذلك املسعودي 
يف مروج الذهب وغريه من كتاب الشيعة وقد تسربت تلك األكذوبة إىل كتب تاريخ أهل السنة 

                                                 
) .٥/۱٤۷( سير أعالم النبالء 

1
  

) .۳/٤۱۹( الميزان 
2
  

 .۱۸۷ دفاعًا عن السلفية صـ 
3
  

.أحمد أبو الشباب . كالم المحقق د۱۸ الحسن والحسين ٬ محمد رضا صـ
4
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 صحة النقل، وسالمة السند من اجلرح، واملنت وال يوجد فيها رواية صحيح، فهذه دعوة مفتقرة إىل
من االعتراض، ومعلوم وزن هذه الدعوة عند احملققني والباحثني، ومعاوية رضي اهللا عنه بعيد عن 
مثل هذه التهم مبا ثبت من فضله يف الدين، وكان حممود السرية يف األمة أثىن عليه بعض الصحابة 

وقد ثبت . ١ والعلم، والعدل واحللم، وسائر خصال اخلريومدحه خيار التابعني، وشهدوا له بالدين
هذا يف حق معاوية ـ رضي اهللا عنه ـ كما أنه من أبعد احملال على من كانت هذه سريته، أن 
حيمل الناس على لعن علي رضي اهللا عنه على املنابر، وهو من هو يف الفضل، ومن علم سرية 

 به من احللم والصفح، وحسن السياسة للرعية ظهر له معاوية ـ رضي اهللا عنه يف امللك وما اشتهر
أن ذلك من أكرب الكذب عليه، فقد بلغ معاوية رضي اهللا عنه يف احللم مضرب األمثال، وقدوة 

وقد حتدثت عن هذه الفرية بنوع من التوسع يف كتايب خامس اخللفاء الراشدين احلسن . ٢األجيال
 معاوية بأوالد علي رضي اهللا عنه بعد استقالله باخلالفة وقد بينت فيه عالقة. بن علي بن أيب طالب

وما كان بينهم من األلفة واملودة واالحتفاء والتكرمي، كما أن اتمع يف عمومه مقيد بأحكام 
. الشريعة حريصاً على تنفيذها ولذلك كانوا أبعد الناس عن الطعن واللعن والقول الفاحش والبذيء

 عليه وسلم عن سب األموات املشركني، فكيف مبن يسب أولياء اهللا وقد ى رسول اهللا صلى اهللا
املصلحني، فعن عائشة رضي اهللا عنها ـ مرفوعاً ـ ال تسبوا األموات فإم قد أفضوا إىل ما 

  .٣قدموا
  

موقف عمر بن عبد العزيز من اخلوارج والشيعة والقدرية، واملرجئة : املبحث الرابع 
  :واجلهمية

  :جاخلوار: أوالً 
هـ بعد معركة صفني ٣٧برزت هذه الفرقة أثناء خالفة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وبالتحديد عام 

وقبول علي رضي اهللا عنه حتكيم احلكمني وقد حتدثت عن هذه الفرقة بشيء من التفصيل يف كتايب عن 
  :أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ومن أهم آرائهم االعتقادية

 تكفري علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وعثمان بن عفان رضي اهللا عنه واحلكمني رضي اهللا  ـ١
  .عنهما أبو موسى األشعري وعمرو بن العاص

                                                 
. للرحيلي ۳٦۷ االنتصار للصحب واآلل صـ

1
  

 .۳۰۳خلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أبي طالب صـ خامس ال
2
  

 .٦٥۱٦ البخاري رقم 
3
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  . القول باخلروج على اإلمام اجلائر ـ٢

  .١قوهلم بتكفري مرتكب الكبرية وختليده يف النار ـ ٣
يس بينهم يف ذلك خالف إال خالفاً لبعضهم يف هذه املباديء الثالثة هي جوهر اعتقاد اخلوارج، ول  

: يقول أبو احلسن األشعري يف حكاية ما أمجع عليه اخلوارج من اآلراء. ٢تطبيق هذه املباديء
أمجعت اخلوارج على إكفار علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن حكم وهم خمتلفون هل كفره 

  شرك أم ال؟
وأمجعوا على أن اهللا سبحانه . ، فإا ال تقول ذلك٣داتأن كل كبرية كفر إال النج: وأمجعوا على  

: ، وقال املقدسي يف ذلك٤وتعاىل يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً إال النجدات أصحاب جندة
إكفار علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، والتربؤ من عثمان بن عفان، والتكفري : وأصل مذهبهم

  .٥بالذنب، واخلروج على اإلمام اجلائر
استمر اخلوارج يف حرم للدولة األموية أحياناً ينشطون ويف الغالب، تتغلب عليهم الدولة بالقوة   

وتكسر شوكتهم إىل أن جاء عمر بن عبد العزيز فدخل معهم يف حماورات ونقاشات واستخدم 
 هي معهم القوة عند اللزوم، وكان عمر بن عبد العزيز يذم اجلدال املذموم ويناظر وجيادل باليت

احذروا املراء فإنه ال : وقال. ٦من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل: أحسن، فقد قال
، فقد كان ٨، وقال قد أفلح من عصم من املراء والغضب والطمع٧تؤمنه فتنة وال تفهم حكمته

زيز رمحه اهللا ينهى عن املراء العقيم وحيث على اجلدال باليت هي أحسن وقد كان لعمر بن عبد الع
مواقف مشهورة واقوال مأثورة يف التعامل مع اخلوارج ومناظرم ودحض شبهام باحلجة وآرائهم 

  .٩بالدليل وإيضاح احلق هلم ودليله حباً منه للسنة وإتباعاً للسلف الصاحل رمحة اهللا عليهم
 عن هشام بن حيي الغساين، عن أبيه أن عمر بن عبد : ـ موقفه من خروج اخلوارج عليه١

لعزيز كتب إليه يف اخلوارج إن كان من رأي القوم أن يسيحوا يف األرض من غري فساد على ا
األئمة وال على أحد من أهل الذمة، وال يتناولون أحداً، وال قطع سبيل من سبل املسلمني فليذهبوا 

                                                 
 .۲۹۱ وسطية أهل السنة بين الفرق صـ

1
  

 .۲۹۱ المصدر نفسه صـ
2
  

.هـ فرقة من فرق الخوارج ٦۹اتباع نجدة بن عامر الحنفي المقتول :  النجدات
3
  

) .۱٦۸ ـ ۱/۱٦۷( المقاالت 
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 .۲۹۲ وسطية أهل السنة في الفرق صـ)٥/۱۳٥( البدء والتاريخ 
5
  

) .٥/۳۷۱( الطبقات ۱۱٦ ابن أبي الدنيا ٬ ك الصمت وآداب اللسان صـ
6
  

) .٥/۳۲٥( ٬ الحلية ۲۹۳ سيرة عمر البن الجوزي صـ
7
  

) .۲/٦۷۱( اآلثار الواردة ۲۹۱ سيرة عمر البن الجوزي صـ
8
  

) .۲/٦۹۳( اآلثار الواردة عن عمر في العقيدة 
9
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حيث شاءوا وإن كان رأيهم القتال فواهللا لو أن أبكاري من ولدي خرجوا رغبة عن مجاعة 
أقسم باهللا لو : وجاء يف رواية. ١مني ألرقت دماءهم ألتمس بذلك وجه اهللا والدار اآلخرةاملسل

كنتم أبكاري من أوالدي ورغبتم عما فرشنا للعامة فيما ولينا لدفقت دماءكم ابتغي بذلك وجه 
 تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علواً يف األرض وال: ((اهللا الدار اآلخرة، فإنه يقول

، فهذا النصح إن أحببتم وإن تستغشوين فقدمياً ما )٨٣: القصص ، اآلية )) (فساداً والعاقبة للمتقني
،  يتبني من اآلثار السابقة منهج عمر بن ٢استغش الناصحون والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هم، وإمنا كتب عبد العزيز يف التعامل مع اخلوارج، فمع خروجهم عليه وهو اخلليفة احلق مل حيرك
إليهم وحذرهم من اخلروج عن اجلماعة الذين هم أهل احلق، لقد أمر اهللا تبارك باالجتماع وى 
عن التفرق وأمر بلزوم اجلماعة وى عن اخلروج عنها وجعل إمجاع هذه األمة حجة فإذا اجتمعوا 

، واآلثار ٣ بواحاًعلى أمري وجب طاعته وحرم اخلروج عليه ما مل يأمر مبعصية ومل يظهر كفراً
املروية عن عمر بن عبد العزيز هنا تبني منهج أهل السنة واجلماعة يف التعامل مع اخلوارج الذين هم 
أوائل الفرق ظهوراً يف اإلسالم فمع خروجهم عليه وهو اخلليفة احلق مل حيركهم، ومل يرسل عليهم 

يف الرجوع إىل احلق مستناً بسنن أمري احلملة تلو احلملة، وإمنا عاملهم معاملة أتاحت هلم الفرصة 
  .٤املؤمنني علي بن أيب طالب يف معاملة اخلوارج حني خرجوا عليه

 تبني موقف عمر ابن عبد العزيز من اخلوارج عموماً فيما سبق ويف هذا : ـ مناظرته للخوارج٢
كانوا مستعدين املبحث يتضح موقفه من الذين كتبوا إليه وكتب إليهم طالباً املناظرة معهم، إذا 

: كتب عمر بن عبد العزيز إىل اخلوارج: لذلك، وقد وجد من بعضهم استجابة قال ابن عبد احلكم
َوَمْن َيتَِّق اللََّه ((أوصيكم بتقوى اهللا فإنه : من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل هذه العصابة، أما بعد

ِإنَّ اللََّه َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل َمْن َيَتوّكْل َعَلى اهللا َفَهَو َحَسُبه َو * ا َيْحَتِسُبْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َلويََ* ً َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا

فقد بلغين كتابكم والذي كتبتم فيه إىل : أما بعد). ٣ ، ٢: الطالق ، اآليتان )) (اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا
 ِممَِّن : (( اهللا تبارك وتعاىل يقولحيي بن حيي، وسليمان بن داود الذي أتى إليهما وإن  َأْظَلُم َوَمْن

، وقال )٧: الصف ، اآلية )) (اْفَتَرى َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهَو ُيْدَعى ِإَلى اْلِإْسَلاِم َواللَُّه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن
 َواْلَمْوِعَظِة: ((تعاىل  ِباْلِحْكَمِة  َربَِّك  ِإَلى َسِبيِل  ِبَمْن اْدُع  َأْعَلُم  ُهَو  َربََّك  ِإنَّ  َأْحَسُن  ِبالَِّتي ِهَي  َوَجاِدْلُهْم  اْلَحَسَنِة

َفَلا َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّْلِم ((، وقال تعاىل )١٢٥النحل ، اآلية )) (َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن

                                                 
 .۱۰۰ ـ ۹۹ ٬ سيرة عمر البن الجوزي صـ۷٥ عمر البن عبد الحكم صـ سيرة
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) .۲/٦۹٥( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 
2
  

) .۲/٦۹٥( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 
3
  

) .٦۹۷ ٬ ۲/٦۹٦( المصدر نفسه 
4
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 َم  َواللَُّه  اْلَأْعَلْوَن  َأْعَماَلُكْمَوَأْنُتُم  َيِتَرُكْم  َوَلْن وإين أدعوكم إىل اهللا وإىل ). ٣٥: حممد ، اآلية )) (َعُكْم
اإلسالم وأقام الصالة وإيتاء الزكاة واألمر باملعروف ، والنهي عن املنكر إن شاء اهللا وال حول وال 

 قوة وال تشنيع، قوة إال باهللا وادعوكم أن تدعو ما كانت راق عليه الدماء قبل يومكم هذا بغري
هذه نصيحة منا . وأذكركم باهللا أن تشبهوا علينا كتاب اهللا وسنة نبيه، وحنن ندعوكم إليهما

نصحنا لكم فإن تقبلوها فذلك بغيتنا، وإن تردوها على من جاء ا فقدمياً ما استغش الناصحون، 
 َعَذاَب َوِإْن : ((مث مل نر ذلك وضع شيئاً من حق اهللا قال العبد الصاحل لقومه  َفِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َتَولَّْوا

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن : ((وقال اهللا عز وجل). ٣: هود ، اآلية )) (َيْوٍم َكِبيٍر

وجاء يف رواية وكتب عمر . ١)١٠٨ :يوسف ، اآلية )) (اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن
كتاب إىل اخلوارج فلما قرؤوها قالوا نوجه رجلني يكلمانه فإن أجابنا فذاك، وإن أبا كان اهللا من 
ورائه، فأرسلوا موىل لبين شيبان يقال له عاصم ورجالً من بين يشكر من أنفسهم فلما دخال عليه 

ين ما أخرجكما خمرجكما هذا؟ وأي شيء أخربا: السالم عليكم وجلسا، وقال هلما عمر: قاال
ما نقمنا عليك يف سريتك لتحري العدل واإلحسان فأخربنا : نقمتم علينا؟ قال عاصم وكان حبشياً

عن قيامك ذا األمر أعن رضا من املسلمني ومشورة أم ابتززم إمرم؟، قال ما سألتهم الوالية 
هداً مل أسأله قط ال يف سر وال عالنية فقمت به عليهم وال غلبتهم على مشيئتهم وعهد إيلّ رجل ع

ومل ينكره علي أحد ومل يكرهه غريكم وأنتم ترون الرضا بكل من عدل وأنصف من كان من 
بيننا وبينك : الناس فأنزلوين ذلك الرجل فإن خالفت احلق وزغت عنه فال طاعة يل عليكم، قاال

: وما هو؟ قاال: قال عمر. فلست منا ولسنا منكأمر إن أعطيتناه فأنت منا وحنن منك، وإن منعتنا 
رأيتك خالفت أعمال أهل بيتك وسلكت غري طريقهم ومسيتها مظامل، فإن زعمت إنك على هدى 

فتكلم عمر عند : وهم على ضالل فابرأ منهم وألعنهم، فهو الذي جيمع بيننا وبينك أو يفرق، قال
لطلب الدنيا، ولكنكم أردمت اآلخرة فأخطأمت إين قد عرفت أو ظننت أنكم مل خترجوا : ذلك، فقال

أرأيتم أبا : قال. نفعل: قاال. وأنا سائلكم عن أمر فباهللا لتصدقاين عنه فيما بلغكم علمكما. سبيلها
هل تعلمون : فقال. بال: بكر وعمر أليسا من أسالفكم وممن تتولون وتشهدون هلما بالنجاة؟ قاال

هللا عليه وسلم فقاتلهم أبا بكر فسفك الدماء وسىب أن العرب ارتدت بعد رسول اهللا صلى ا
فهل تعلمون أن عمر ملا قام بعده رد تلك السبايا : قال. قد كان ذاك: الذراري وأخذ األموال؟ قاال

ال : فهل بريء أبو بكر من عمر أو عمر من أيب بكر؟ قاال: قال. قد كان ذلك: إىل عشائرهم؟ قاال
أخرباين عن أهل النهروان أليسوا من أسالفكم : قال. ال:  قاالفهل تربأون من واحد منهما؟: قال

                                                 
) .۲/۷۰۱(اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز  ٬ ۹۹ وسيرة عمر البن الجوزي صـ۸۰ ـ ۷۹ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ

1
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فهل تعلمون أن أهل الكوفة حني خرجوا : ؟ قال.بال: وممن تتولون وتشهدون هلم بالنجاة؟ قاال
: قال. قد كان ذلك: إليهم كفوا أيديهم فلم خييفوا أمناً، ومل يسفكوا دماً، ومل يأخذوا ماالً؟ قاال

، واستعرضوا الناس ١لبصرة حني خرجوا إليهم مع عبد اهللا بن وهب الراسيبفهل تعلمون أن أهل ا
، صاحب رسول اهللا فقتلوه وقتلوا جاريته، مث صبحوا حياً ٢فقتلوهم وعرضوا لعبد اهللا بن خباب

من العرب يقال هلم بنو قطيعة فاستعرضوهم فقتلوا الرجال والنساء والولدان حىت جعلوا يلقون 
فهل بريء أهل الكوفة من أهل : قال. قد كان ذلك: إلقط وهي تفور م، قاالاألطفال يف قدور ا

قال . ال: قاال. فهل تربأون من طائفة منهما: قال. ال: البصرة؟ أو أهل البصرة من أهل الكوفة؟ قاال
فهل يسعكم فيه شيء يعجز عين؟ : قال. بل واحد: أخرباين أرأيتم الدين واحداً أم أثنني؟ قاال: عمر
فكيف وسعكم أن توليتم أبا بكر وعمر وتوىل كل واحد منهما صاحبه وقد : قال. ال: قال

اختلفت سريما؟ أم كيف وسع أهل الكوفة أن تولوا أهل البصرة واهل البصرة أهل الكوفة وقد 
يف الدماء والفروج األموال، وال يسعين بزعمكما إال لعن أهل بييت : اختلفوا يف أعظم األشياء

منهم، فإن كان لعن أهل الذنوب فريضة مفروضة البد منها فأخربين عنك أيها املتكلم مىت والرباءة 
وحيك فيسعك ترك لعن : قال. ما أذكر مىت لعنته: بلعن هامان؟ قال: عهدك بلعن فرعون، ويقال

أردمت أمراً . فرعون، وال يسعين بزعمك إال لعن أهل بييت والرباءة منهم؟ وحيك أم قوم جهال
أمتوه، فأنتم تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتردون عليهم ما فأخط

. ما حنن كذلك: قال. قبل منهم، ويأمن عندكم من خاف عنده، وخياف عندكم من أمن عنده
هل علمتم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل الناس وهم . بلى تقرون بذلك اآلن: قال

ثان فدعاهم إىل أن خيلعوا األوثان، وأن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، عبدة أو
: قال. بلى: فمن فعل ذلك حقن دمه وأمن عنده، وكان أسوة املسلمني ومن أىب ذلك جاهده؟ قاال

. ه ورسولهأفلستم أنتم اليوم تربأون ممن خيلع األوثان وممن يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبد
وتلعنونه وتقتلونه وتستحلون دمه وتلقون من يأىب ذلك من سائر األمم من اليهود والنصارى 

ما رأيت حجة أبني وال أقرب مأخذاً من حجتك، أما : فتحرمون دمه ويأمن عندكم؟ فقال احلبشي
ا أحسن م: وقال للشيباين فأنت ما تقول؟ قال. أنا فأشهد أنك على احلق وأنين بريء ممن خالفك

بأمر ال أدري ما حجتهم فيه حىت  ما قلت وأحسن ما وصفت ولكن أكره أن أفتات على املسلمني
فأمر للحبشي بعطائه وأقام عنده : قال. فأنت أعلم: قال. أرجع إليهم فلعل عندهم حجة ال أعرفها

                                                 
 .)۲/۷۰۳(اآلثار الواردة  
1
  

 .المصدر نفسه 
2
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من وجاء يف رواية ودخل رجالن . ١مخس عشرة ليلة مث مات وحلق الشيباين بقومه فقتل معهم
السالم عليك يا إنسان، فقال وعليكما السالم يا إنسانان : اخلوارج على عمر بن عبد العزيز فقاال

. األموال ال تكون دولة بني األغنياء: قاال. من جهل ذلك ضل: قال. طاعة اهللا أحق ما اتبعت: قاال
تقام : قاال. يل ذلكاهللا بني يف كتابه تفص: قال. مال اهللا يقسم على أهله: قاال. قد حرموها: قال

. هو من متام السنة: قال. إقامة الصفوف يف الصلوات: قاال. هو من حقها: قال. الصالة لوقتها
: قاال. اهللا أمر به قبلكما: قال. ضع احلق بني الناس: قاال. بلغا وال ابا: قال. إمنا بعثنا إليك: قاال

: قاال. هم أعواين: قال. ائتمن األمناء: قاال. كلمة حق إن مل تبتغوا ا باطالً: قال. ال حكم إال هللا
فمن : قاال. أهل الشرك أحق به: قال. فاخلمر وحلم اخلرتير: قاال. قال السارق حمذور. احذر اخليانة

أهل عهود رسول اهللا صلى اهللا عليه : قاال. لوال اإلسالم ما أمنا: قال. دخل يف اإلسالم فقد أمن
 ُوْسَعَها: ((قال.  ال تكلفهم فوق طاقام:قاال. هلم عهودهم: قال. وسلم  ِإلَّا  َنْفًسا  اللَُّه  ُيَكلُِّف )) َلا

 اللَِّه: ((قال. ذكرنا بالقرآن: قاال). ٢٨٦: البقرة، اآلية (  ِإَلى  ِفيِه  ُتْرَجُعوَن  َيْوًما البقرة، )) (َواتَُّقوا
فليس : قاال.  ال نطيبه لكماال هو من مال اهللا: قال. تردنا على دواب الربيد: قاال). ٢٨١: اآلية 

مسعت أبا عون : ، وعن أرطأة بن املنذر قال٢أنتما إذن إبنا سبيل على نفقتكما: قال. معنا نفقة
دخل ناس من احلرورية على عمر بن عبد العزيز فذاكروه شيئاً، فأشار إليه بعض جلسائه أن : يقول

 م حىت أخذ عليهم ورضوا منه أن يرعبهم، ويتغري عليهم فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق
يرزقهم ويكسوهم ما بقي فخرجوا على ذلك فلما خرجوا ضرب عمر ركبة رجل يليه من 

وجاء . ٣يا فالن إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك دون الكي فال تكوينه أبداً: أصحابه فقال
ن عبد الرمحن بالعراق عندما خرج شوذب وامسه بسطام من بين يشكر على عبد احلميد ب: يف رواية

يف مثانني فارساً أكثرهم من ربيعة، كتب عمر ٤يف خالفة عمر بن عبد العزيز، وكان خمرجه جبوخي
بن عبد العزيز إىل عبد احلميد أال حتركهم إال أن يسفكوا دما، أو يفسدوا يف األرض، فإن فعلوا 

وأوصه مبا . ووجه معه جندافحل بينهم وبني ذلك، وانظر رجالً صليباً حازماً فوجهه إليهم، 
أمرتك به، فعقد عبد احلميد حملمد بن جرير بن عبد اهللا البجلي يف ألفني من أهل الكوفة، وأمره مبا 

وقد قدم . أمره به عمر، وكتب عمر إىل بسطام يدعوه ويسأله عن خمرجه، فقدم كتاب عمر عليه
إنه بلغين أنك :  يف كتاب عمر إليهعليه حممد بن جرير، فقام بإزائه ال حيركه وال يهيجه، فكان

                                                 
) .۲/۷۰٤(اآلثار الواردة ) ۲۱٥ ـ ۸/۲۱۱( أنساب األشراف 

1
  

) .۲/٦۷۷( ٬  اآلثار الواردة ۱٤۷ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
2
  

) .۲/۷۰٥( ٬ اآلثار الواردة ۸۱ سيرة عمرة البن الجوزي صـ
3
  

.نهر بالجانب الشرقي من بغداد : بضم والكسر وقد يفتح:  ُجوخي 
4
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فهلم أناظرك فإن كان احلق بأيدينا دخلت فيما . خرجت غضباً هللا ولنبيه، ولست بأوىل بذلك مين
قد : دخل فيه الناس، وإن كان يف يدك نظرنا يف أمرك، فلم حيرك بسطام شيئاً وكتب إىل عمر

الرجلني : معمر بن املثىن:  عبيدةأنصفت، وقد بعثت إليك رجلني يدارسانك ويناظرانك قال أبو
: اللذين بعثهما شوذب إىل عمر خمدوج موىل بين شيبان، واآلخر من صليبة بين يشكر ـ قال

أن اختاروا رجلني فاختارومها، فدخال عليه : أرسل نفراً فيهما هذان، فأرسل إليهم عمر: فيقال
أفرأيت لو وليت : صريه غريي، قاال: أخربنا عن يزيد مل تقره خليفة بعدك؟ قال: فناظره، فقاال له

، وتذكر ١ماال لغريك، مث وكلته إىل غري مأمون عليه، أتراك كنت أديت األمانة إىل من ائتمن
إن بين مروان خافوا أن خيرج عمر ما عندهم وما يف أيديهم من األموال، وأن : الروايات ختميناً

فلم يلبث أن مات يف اليوم الذي تقرر أن خيلع يزيد بن عبد امللك، فدسوا عليه من سقاه مساً، 
يتضح من اآلثار السابقة أن عمر بن عبد العزيز سلك معهم املسلك . ٢يعطي فيه جوابه للمتفاوضني

الصحيح الذي تبعه سلفنا الصاحل كابن عباس وأمري املؤمنني علي رضي اهللا عنهما ويبدو أن عمر 
هلم شبهة إال كسرها وبني زيفها وكشف قد طمع يف رجوع هؤالء اخلوارج ولذلك مل يترك 

، ومل جيادهلم يف احلق الذي معهم ولكنه طلب مهلة إال أنه مات قبل انتهائها، وعندما ٣عوارها
استخدم خوارج العراق القوة ضد واليه عبد احلميد ومتكن اخلوارج من دحر جيش الوايل، أسرع 

مللك على رأس جيش من أهل الشام، عمر بن عبد العزيز فأرسل إىل اخلوارج مسلمة بن عبد ا
قد بلغين ما فعله جيشك، جيش السوء، وقد بعثت مسلمة فخل بينه : وكتب إىل عبد احلميد

وبينهم، وتقدم مسلمة على رأس قواته إىل حيث عسكر اخلوارج ودارت معركة بني الطرفني 
ة من اخلوارج، مل يدفعه إن اضطرار عمر إىل استخدام القوة إزاء فئ. ٤انتهت بانتصار جيش اخلالفة

أبداً إىل تطبيق أسلوب الشدة جتاه كل اخلوارج، فما دام خصمه مستعد للحوار، فال داعي أبداً 
  .٥إلراقة الدماء

 مل يأمر عمر بن عبد العزيز بقتال اخلوارج ملا اختلفوا معه : ـ السبب املفضي لقتال اخلوارج٣
يهم لعل اهللا أن يهديهم إىل الصواب، مث ملا وصلوا يف الرأي وال عندما عارضوه وسبوه، بل صرب عل

  .٦إىل مرحلة خطرية وهي أخذ املال وإخافة السبيل وسفك الدماء عند ذلك أمر بقتاهلم

                                                 
) .۷/٤٦۰( تاريخ الطبري 

1
  

 .۹۷مالمح االنقالب اإلسالمي صـ) ۷/٤٦۰( المصدر نفسه 
2
  

) .۲/۷۱۱( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
3
  

 .۹٤مالمح االنقالب اإلسالمي صـ) ٥/۳٥۸( الطبقات 
4
  

 .۹٤ مالمح االنقالب اإلسالمي صـ
5
  

.محمد شقير . د) ۲/٤٦۹( فقه عمر بن عبد العزيز 
6
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 مل يسب عمر بن عبد العزيز نساء اخلوارج وذراريهم ومل : ـ رد متاع اخلوارج إىل أهليهم٤
فإن أظفرك اهللا : د كتب إىل عامله يف اخلوارجيستحل أمواهلم، بل أمر برد متاعهم إىل أهليهم، فق

، وهذا رأي علي بن أيب طالب فيهم يف ١م وأدالك عليهم فرد ما أصبت من متاعهم إىل أهليهم
  .٢عدم سيب ذرية ونساء اخلوارج وعدم استحالل أمواهلم

من  فلما قاتلهم، فقتل منهم من قتل، واسر منهم : ـ حبس أسرى اخلوارج حىت حيدثوا خري٥
أسر، أمر عمر بن عبد العزيز بسجنهم حىت حيدثوا خرياً، من الرجوع إىل احلق والتخلي عن 

فهذا منهج وفقه عمر بن . ٤، فلقد مات عمر بن عبد العزيز ويف حبسه منهم عدة٣أفكارهم الضالة
  .عبد العزيز يف التعامل مع املعارضني من اخلوارج

  
 لكل من فضل علياً رضي اهللا عنه على اخللفاء الراشدين قبله  تذكر يف اإلصالح كإسم:الشيعة: ثانياً 

، وقد حتدثت عن الشيعة بالتفصيل يف كتايب ٥رضي اهللا عنهم مجيعاً ورأى أهل بيته أحق باخلالفة
والشيعة فرق عديدة منهم الغالة الذين خرجوا عن اإلسالم . عن أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه

الكسيانية، والسبئية واإلمامية : ع، ومنهم دون ذلك ومن أهم فرقهموهم يدعونه ويدعون التشي
إين ال : وكان لعمر بن عبد العزيز أقوال يف الشيعة الغالة، فقد قال عمر بن عبد العزيز. وغريها

، فمن أحبه منهم فهو فاسد، ومن أبغضه فهو صاحل ٦أعرف صالح بين هاشم وفسادهم حبب كُثري
، وجاء عمر بن عبد العزيز كتاب من عامله على الكوفة خيربه ٧الرجعةألنه كان خشبياً يؤمن ب

، ٨ال تطلب طاعة من خذل علياً رضي اهللا عنه وكان إماماً مرضياً: بسوء طاعة أهلها فرد عمر
أقرئهم وال : بعثين عمر بن عبد العزيز إىل العراق فقال: وعن إسحاق بن طلحة بن أشعث قال

فقد كان عمر بن عبد العزيز على . نهم، وعلمهم وال تتعلم منهمتستقرئهم وحدثهم وال مسع م
معرفة بعقيدة كثري الشاعر ويؤيدها ما يروى أن كثري عزة له أبيات يثبت فيها عقيدته الفاسدة يف 

  أال إن األئمة من قريش: الغلو يف أهل البيت مثل قوله

  والة احلـق أربعة سـواء                
                                                 

) .۲/٤۷۱( المصدر نفسه 
1
  

) .۲/٤۷۱( المصدر نفسه 
2
  

) .۲/٤۷۳( المصدر نفسه 
3
  

) .۲/٤۷۳(فقه عمر بن عبد العزيز ) ۳٥۹ ـ ٥/٥/۳٥۸( الطبقات 
4
  

) .۲/۷۲۷(الواردة  ٬ اآلثار ٦٥ مقاالت اإلسالميين صـ
5
  

) .۲/۷۲۸( تاريخ اإلسالم نقًال عن اآلثار الواردة 
6
  

) .۲/۷۲۸( المصدر نفسه 
7
  

) .۲/۷۲۹( تاريخ دمشق نقًال عن اآلثار الواردة 
8
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  علي والثالثة مـن بنيه          
  هم األسباط ليس م خفاء                
  فسبط سبط إميـان وبر          
  وسبط غيبتـه كربــالء                
  وسبط ال يذوق املوت حىت          
  ١يقود اخليل يقدمها اللواء                

  
ِفي َأيِّ ُصوَرٍة َما ((كان شيعياً يقول بتناسخ األرواح ويقرأ : قال الذهيب قال الزبري بن بكار عن كثري  

وكان خشبياً يؤمن بالرجعة يعين رجعة علي رضي اهللا : قال) ٨: االنفطار ، اآلية )) ( َركََّبَكَشاَء
ومل يهتم عمر بالرد على ما كان يراه كثري وغريه من الشيعة الغالة كما اهتم بالرد . ٢عنه إىل الدنيا

، ٣دع واألهواءعلى القدرية واخلوارج، وحذر عمر بن عبد العزيز من خمالطة وجمالسة أصحاب الب
  :ومن أشهر آراء الشيعة الغالة

القول بوجوب إمامة علي رضي اهللا عنه، وتقدميه وتفضيله على سائر الصحابة وأن الرسول   ـ
  .نص على إمامته

  .القول بعصمة األنبياء واألئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر  ـ

 عنه والتربي من اصحاب رسول القول بالتويل والتربي قوالً وفعالً، أي تويل علي رضي اهللا  ـ
، ومن أراد الرد على هذه ٤اهللا صلى اهللا عليه وسلم والسيما اخللفاء الثالثة رضي اهللا عنهم

  .املعتقدات فلرياجع كتايب عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
 

  :القدرية يف عهد عمر بن عبد العزيز: ثالثاً 
   للقدرية إطالقات، خاص وعام:ح ـ تعريف القدرية يف االصطال١

                                                 
) .۲/۷۳٤( الفرق بين الفرق نقًال عن اآلثار الواردة 

1
  

ة من الشيعة سموا بذلك لقولهم إنا ال نقاتل بالسيف إال مع إمام معصوم فقاتلوا والخشبية فرق) ۲/۷۳٤( تاريخ اإلسالم نقًال عن اآلثار الواردة 

) .۱/۳٦(بالخشب منهاج السنة 
2
  

) .۷۳٤ ٬ ۲/۷۳۳( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
3
  

 .۲۹٤ ٬ ۲۹۳ وسطية أهل الشيعة بين الفرق صـ
4
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أي املكذبون بتقدير اهللا تعاىل ألفعال العباد :  هم املنكرون للقدر:أ ـ فالقدرية باملعىن اخلاص
واألمر أنف أي مستأنف ليس هللا فيه تقدير ) من اهللا(ال قدر : الذين قالوا: أو بعضها أي

  .سابق كما سيأيت بيانه بإذن اهللا
 هم اخلائضون يف علم اهللا تعاىل وكتابته ومشيئته وتقديره وخلقه :لعامب ـ القدرية باملعىن ا

١بغري علم، وخبالف مقتضى النصوص وفهم السلف
 

  : ـ نشأة القول بالقدر يف اإلسالم٢
ثالث أخاف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن جابر بن مسرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال  

، كما حذر النيب صلى اهللا عليه ٢يف السلطان، وتكذيب بالقدرعلى أميت االستسقاء باألنوار، وح
وسلم من املراء واجلدل يف الدين عموماً ويف القدر على جهة اخلصوص، وعن ضرب آيات اهللا 
واألحاديث الصحيحة بعضها ببعض، وعن إثارة الشبهات واملعارضات يف نصوص القدر من ذلك 

خرج رسول اهللا ذات يوم :  عن أبيه عن جده قالما رواه أمحد يف املسند عن عمرو بن شعيب
: فقال هلم: فكأمنا تفقأ يف وجهه حب الرمان من الغضب قال: والناس يتكلمون يف القدر قال

  .٣مالكم تضربون كتاب اهللا بعضه ببعض؟ ذا هلك من كان قبلكم
  

  :ب ـ تتابع الفرق ومقاالا يف القرن األول إىل ظهور القدرية
اخلوارج والشيعة بقي احلال على هذا إىل ما ) هـ٤٠ ـ ٣٧(لفرق األوىل سنة بعد ظهور ا  

حيث بزغ جنم القدرية النصرانية واوسية حني نبغ ا بعد معبد اجلهين ) هـ٦٢(بعد سنة 
فالبدع تكون يف أوهلا شرباً مث : مث توالت املقوالت على منواهلا تترى، أو كما قال ابن تيمية

  .٤حىت تصري أذراعاً وأمياالً وفراسختكثر يف األتباع 
هـ وأتباعه، مث غيالن )٨٠( وتتمثل يف مقوالت معبد اجلهين ت:ج ـ ظهور القدرية األوىل

مل بقدر أفعال العباد ومل ) بزعمهم(هـ وتتلخص بأن اهللا تعاىل )١٠٥(الدمشقي وأتباعه 
ديره السابق، وكانت مل يكن يف علم اهللا وال تق) أي مستأنف(يكتبها، وأن األمر أنف 

هـ وهو تاريخ نشأة القدرية األوىل، إذن فالقدرية ٦٣بدايات كالمهم يف هذا بعد سنة 
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الذين أنكروا علم اهللا السابق، وزعموا أنه تعاىل مل يقدر أفعال العباد سلفاً ومل : األوىل هم
ير سابق من ليس بتقد) أي مستأنف(يعلمها ومل يكتبها يف اللوح احملفوظ، وأن األمر أنف 

اهللا تعاىل مما استقل العباد بفعلها وهذه مقولة غالية يف القدر حيث تنكر العلم والكتابة 
وتقدير عموم أفعال املكلفني خريها وشرها فيما يظهر، هذا أول أمرهم، فلما أنكر األئمة 

موم هذا القول صار مجهور القدرية يقرون بالعلم املتقدم والكتاب السابق، لكن ينكرون ع
مشيئة اهللا وقدرته وخلقه ألفعال العباد فأنكروا أن يكون اهللا خالقاً ألفعال العباد أو بعضها 

  .١إن اهللا ال خيلق الشر، هذا ما استقرت عليه القدرية الثانية وعلى رأسهم املعتزلة: وقالوا
  .وكانت مقاالت القدرية األوىل تتخلص يف قولني  

 فيزعمون أن اهللا تعاىل مل ٢عنون بذلك أفعال املكلفنيوي)) أي مستأنف((إن األمر أنف   ـ
  .يقدرها ومل يعلمها إال أثناء حدوثها من املكلف ويفسره الثاين

  .،، يف السابق٣وال األعمال) أي يف اللوح احملفوظ(إن اهللا تعاىل مل يقدر الكتابة : قوهلم  ـ

 :س ـ رؤوس القدرية األوىل

ر يف ذيب التهذيب أقوال بعض أهل اجلرح  ساق ابن حج:هـ)٨٠(معبد اجلهين ت  ـ
كان صدوقاً يف احلديث وكان أول من تكلم يف القدر : وقال أبو حامت: والتعديل فيه فقال

  .٤بالبصرة وكان رأساً يف القدر، قدم املدينة فأفسد ا ناساً
، وقال حممد بن شعيب بن شابور عن ٥حديثه صاحل ومذهبه ردي: وقال الدارقطين  

أول من نطق يف القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانياً، : عياألوزا
وكان مسلم بن يسار يقعد . ٦فأسلم مث تنصر فأخذ عنه معبد اجلهين، وأخذ غيال عن معبد

  إن معبداً يقول بقول النصارى: على هذه السارية فقال
  :هـ)١٠٥(غيالن الدمشقي املقتول   ـ

 الثاين بعد معبد اجلهين من رؤوس بدعة القدرية وقد ظهرت غيالن الدمشقي هو الرجل  
، ومل يقتصر غيالن على مقوالت معبد، بل تكلم يف الصفات ٧مقولته بالشام وافتنت ا خلق
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القول بأن اإلميان هو املعرفة، وأن : ، ونسب إليه كذلك١فنفى بعض الصفات، كاالستواء
، وهي أصول اجلعد بن درهم ٢لق القراناألعمال ال تدخل يف مسمى اإلميان والقول خب

بعده، مث أصول اجلهمية واملعتزلة، حيث وضعوا ا القواعد واألصول وناطروا فيها وتوسعوا 
غيالن . ، ويقال إن أول من أنكر استواء اهللا على عرشه وأوله باالستيالء٣يف هذه البدع

جلهم بن صفوان ، وقيل ا)هـ١٢٤قتل (أو اجلعد بن درهم ) هـ١٠٥قتل (الدمشقي 
وإنكار االستواء ينسجم مع قاعدة اجلعد اخلبيثة يف التعطيل اليت أنكر ا ). هـ١٢٨قتل ((

ليس على العرش . الكالم واخللة، واألرجح أن أول من حفظ عنه أنه قال بأن اهللا ـ تعاىل
 األوىل ، وإنكار االستواء وتأويله هو الشرارة٤اجلعد، مث أخذها عنه اجلهم وأظهرها: حقيقة

ألهل األهواء واليت فيها خاضوا يف صفات اهللا ـ تعاىل ـ نفياً وتعطيالً وتأويالً، ذلك أن 
االستواء مرتبط بالعلو والفوقية، فالرؤية، مث صفات اهللا الفعلية، ومنها جترؤوا على بقية 

  .٥الصفات اخلربية كاليد والعني والوجه وهلم جرا
  

  :يالن الدمشقي ـ موقف عمر بن عبد العزيز من غ٣
بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيالن بن مسلم يقول يف القدر، فبعث إليه : عن عمرو بن مهاجر قال  

فأشرت . غيالن ما هذا الذي بلغين عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: فحجبه أياماً، مث أدخله عليه فقال
َهْل َأَتى َعَلى اْلِإْنَساِن : ((جل قالنعم يا أمري املؤمنني إن اهللا عز و: فقال: إليه أن ال يقول شيئاً، قال

 َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا ِإنَّا ، ِإنَّا َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه َسِميًعا َبِصيًرا ، ِحيٌن ِمَن الدَّْهِر َلْم

َوَما َتَشاُءوَن ((قال إقرأ آخر السورة ). ٣ ـ ١اإلنسان ، اآلية )) (َهَدْيَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفوًرا

 َحِكيًما  َعِليًما  َكاَن  اللََّه  ِإنَّ  اللَُّه  َيَشاَء  َأْن  َأِليًما * ِإلَّا  َعَذاًبا  َلُهْم  َأَعدَّ  َوالظَّاِلِميَن  ِفي َرْحَمِتِه  َيَشاُء  َمْن )) ُيْدِخُل
قد كنت أعمى فبصرتين : أقول: ما تقول يا غيالن؟ قال: قالمث ) ٣١ ـ ٣٠: اإلنسان ، اآليتان (

يا غيالن بلغين : دعا عمر بن عبد العزيز غيالن فقال: ويف رواية. ٦وأصم فأمسعتين وضاالً فهديتين
)) يس((يا أمري املؤمنني إم يكذبون علي؟ فقال يا غيالن إقرأ أول : أنك تتكلم يف القدر فقال

 * ِإنَّا َجَعْلَنا ِفي َأْعَناِقِهْم َأْغَلاًلا َفِهَي ِإَلى اْلَأْذَقاِن َفُهْم ُمْقَمُحوَن: ((حىت قول)) يميس والقرآن احلك((فقرأ 
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 ُيْبِصُروَن  َلا  َفُهْم  َفَأْغَشْيَناُهْم  َسدا  َخْلِفِهْم  َوِمْن  َسدا  َأْيِديِهْم  َبْيِن  ِمْن  َأَأْنَذْرَتُهْم  *َوَجَعْلَنا  َعَلْيِهْم  َلْم َوَسَواٌء  َأْم

يا أمري املؤمنني، واهللا لكأين مل أقرأها : فقال غيالن). ١٠ : ١: يس ، آيات )) (ُتْنِذْرُهْم َلا ُيْؤِمُنوَن
اللهم إن كان صادقاً : قط قبل اليوم أشهدك يا أمري املؤمنني أين تائب مما كنت أقول فقال عمر

ايات كثرية يف حماورة عمر بن عبد العزيز ، وجاءت رو١فثبته وإن كان كاذباً فاجعله آية للمؤمنني
لغيالن الثقفي وكان له حديث طويل يف معتقد أهل السنة يف مسالة اإلميان بالقدر، وقد ناقش عمر 
بن عبد العزيز القدرية وسأهلم عن العلم وذلك بسؤاهلم عن علم اهللا، فإذا أقروا به خصموا وإن 

فأنت خمصوم : قال. قد نفد العلم: قال.  يف العلمما تقول: جحدوا كفروا فقال لغيالن الدمشقي
اذهب اآلن فقل ما شئت وحيك يا غيالن إنك إن أقررت بالعلم خصمت وإن جحدته كفرت، إن 

ولعل عمر بن عبد العزيز أول من ج هذا النهج . ٢تقر به فتخصم خري لك من أن جتحده فتكفر
جاً ألهل السنة بعده، وقد استدل رمحه اهللا يف يف سؤال القدرية عن العلم، مث صار هذا املنهج منه

ردوده على غيالن بآيات صرحية يف الرد على املكذبني بالقدر كما جاء يف بعض الروايات ـ وهي 
ات ، اآليات الصاف)) (ِإلَّا َمْن ُهَو َصاِلي اْلَجِحيِم * َما َأْنُتْم َعَلْيِه ِبَفاِتِنيَن * َفِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن: ((قوله تعاىل

فإنكم أيها : يقول تعاىل: قال ابن حجر رمحه اهللا يف تفسري هذه اآليات). ١٦٣ ـ ١٦١: 
املشركون باهللا وما تعبدون من اآلهلة واألوثان ما أنتم عليه بفاتنني أي مبضلني أحداً إال من سبق يف 

ىل هو اهلادي وهو وقد بني عمر يف خطبه ورسائله أن اهللا تبارك وتعا. ٣علمي أنه صال اجلحيم
 َعَلى ِصَراٍط : ((املضل، وهذا ما جاء يف الكتاب العزيز قال تعاىل  َيْجَعْلُه  َوَمْن َيَشْأ  ُيْضِلْلُه  اللَُّه َمْن َيَشِأ

وغريها من اآليات وقد كانت القدرية تنكر أن يكون اهللا تعاىل هو ). ٣٩األنعام ، اآلية )) (ُمْسَتِقيٍم
ا العبد هو الذي يهدي نفسه إذا شاء ويضلها إذا شاء فلعل رسائل عمر وإمن. اهلادي وهو الفاتن

وخطبه يف اجلمع من الردود على هؤالء املبتدعة وسواء قصدهم عمر خبطبه أو ألقاها بدون قصد 
الرد عليهم تبقى ردوداً قوية على كل من احنرف يف باب القدر عن منهج الكتاب والسنة، وقد بني 

ن أعمال العباد خملوقة هللا تعاىل مقدرة له مكتوبة على عباده، وهذا ما دل عليه عمر بن عبد العزيز أ
وقال صلى اهللا ). ٩٦: الصافات ، اآلية )) (َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن: ((الكتاب والسنة، قال تعاىل

ا جاء يف وقد بني عمر بن عبد العزيز ـ كم)). ٤كل شيء بقدر حىت العجز والكيس: عليه وسلم
خطبه ـ أن العبد إذا أذنب فعليه أن يتوب ويستغفر اهللا تعاىل وال حيتج على اهللا بالقدر وال يقول  
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أي ذنب يل وقد قدر علي هذا الذنب، بل يعلم أنه هو املذنب العاصي الفاعل للذنب وإن كان 
قه، كما رد عمر ذلك كله بقضاء اهللا وقدره ومشيئته، إذ ال يكون شيء إال مبشيئته وقدرته وخل

على القدرية القائلني بأن العبد له مشيئة مستقلة يستطيع ا رد علم اهللا فبني أن العبد له قدرة 
  .١ومشيئة ولكنها تابعة ملشيئة اهللا تعاىل

  : ـ بيان مراتب القدر٤
 تدل إن اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تدل  مبجموعها على اإلميان بالقدر، كما  

على اإلميان مبراتب القدر األربعة اليت اتفق السلف الصاحل رمحهم اهللا تعاىل ومن سار على جهم 
العلم، والكتابة واملشيئة واخللق، وكانت : وهي. على أنه ال يتم اإلميان بالقدر، إال باإلميان ا كلها

ابة وهؤالء هم الذين تربأ منهم القدرية املوجودون يف زمن عمر بن عبد العزيز ينكرون العلم والكت
. ٢إذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم، وأم براء مين: عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب بقوله

ومن كالم عمر بن عبد العزيز يف بيان مراتب القدر رده على الرجل الذي كتب إليه فجاء يف 
اهللا وقعت، وما أعلم ما أحدث الناس كتبت تسأل عن اإلقرار بالقدر فعلى اخلبري بإذن :.. رسالته

من حمدثة وال ابتدعوا من بدعة هي أبني أثرا وال أثبت أمرا من اإلقرار بالقدر، لقد كان ذكره يف 
اجلاهلية اجلهالء يتكلمون به يف كالمهم ويف شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فام، مث مل يزده 

لى اهللا عليه وسلم يف غري حديث وال حديثني، وقد اإلسالم بعد إال شدة، ولقد ذكره رسول اهللا ص
مسعه منه املسلمون فتكلموا به يف حياته، وبعد وفاته يقيناً وتسليماً، لرم وتضعيفاً ألنفسهم أن 

منه : يكون شيء مل حيط به علمه ومل حيصه كتابه ومل ميض فيه قدره وأنه مع ذلك لفي حمكم كتابه
م مل أنزل اهللا آية كذا ومل قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأمت وعلموا اقتبسوه ومنه تعلموه، ولئن قلت

من تأوليه ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتب الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء 
ومن خالل . ٣كان وما مل يشأ مل يكن، وال منلك ألنفسنا ضراً وال نفعاً مث رغبوا بعد ذلك ورهبوا

ن عبد العزيز يتضح معتقد عمر بن عبد العزيز يف القدر ويف بيانه ملراتبه، رسائل وخطب عمر ب
  :فأول مراتبه
 واملقصود أن اهللا تبارك وتعاىل قد علم ما العباد عاملون وإىل ما هم صائرون قبل أن :أ ـ العلم

خيلقهم بعلمه القدمي الذي هو صفة من صفات ذاته وأنه يعلم أهل اجلنة وأهل النار قال 

                                                 
) .۷۷۰ ٬ ۲/۷٦۹( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 

1
  

) .٬۳۷ ۱/۳٦( مسلم٬ ك اإليمان ٬ باب القدر 
2
  

) .۱/٥۱۰(٬ اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز ) ٬۲۳۳ ٬۲۳۲ ۲/۲۳۱( اإلبانة البن بطة 
3
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 ِإلَّا :((ىلتعا  َوَرَقٍة  ِمْن  َتْسُقُط  َوَما  َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  ِفي  َما  َوَيْعَلُم  ُهَو  ِإلَّا  َيْعَلُمَها  َلا  اْلَغْيِب  َمَفاِتُح  َوِعْنَدُه

  ) .٥٩: األنعام، آية)) (َيْعَلُمَها
ن أهل ومن السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم لرجل سأله بقوله يا رسول اهللا أعلم أهل اجلنة م  

كل مسري ملا خلق : ففيم يعمل العاملون؟ قال: قال. نعم: النار؟ قال صلى اهللا عليه وسلم
  .١له

أيها الناس من عمل منكم خرياً :  خطب عمر بن عبد العزيز فقال:ب ـ مرتبة الكتابة
عملوا فليحمد اهللا تعاىل ومن أساء فليستغفر اهللا، مث إن عاد فليستغفر اهللا فإنه البد ألقوام أن ي

إن الدنيا ليست بدار قرار، : وخطب يوماً فقال. ٢أعماالً وضعها اهللا يف رقام وكتبها عليهم
فهذا هو املأثور عن عمر من . ٣دار كتب اهللا عليها الفناء وكتب على أهلها منها الظعن

قال .  شيء٤كتابة اهللا مقادير اخلالئق قبل خلقهم وإحصائه كل ذلك وعلمه جزائيات كل
احلديد، )) ( َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْلَأْرِض َوَلا ِفي َأْنُفِسُكْم ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَها:((تعاىل

كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٢٢: آية
  .٥ءالسماوات واألرض خبمسني ألف سنة وكان عرشه على املا

أن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن وأنه ال حركة وال سكون :  واملقصود هلا:ج ـ املشيئة
يف السماوات واألرض إال مبشيئته سبحانه وتعاىل فال يكون يف ملكه إال ما يريد، وقد 
حرص عمر بن عبد العزيز على توضيح هذه املرتبة والرد على من أنكرها ففي رسالته إىل 

لو أراد اهللا أن : وكان يقول. وما يقدر يكن وما شاء كان وما مل يشأ مل يكن: ولعامله يق
، وناظر غيالن الدمشقي وأفحمه حني بني له خطأ، يف اإلحتجاج ٦ال يعصى ما خلق إبليس

وحيك أما تسمع : بأوائل اآليات من سورة اإلنسان فطلب منه أن يقرأ آخر السورة وقال له
َمْن َيَشِأ اللَُّه ُيْضِلْلُه َوَمْن َيَشْأ َيْجَعْلُه : ((وقال تعاىل)). اُءوَن ِإلَّا َأْن َيَشاَء اللَُّهَوَما َتَش: ((اهللا يقول

 ُمْسَتِقيٍم قلوب العباد : (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ) األنعام، آية)) (َعَلى ِصَراٍط

                                                 
 .۲٦٤۹ مسلم رقم 

1
  

.نقال عن الشريعة اآلجري ) ۱/٥۱۹( اآلثار الواردة 
2
  

 . ۲٤٤ سيرة عمر البن الجوزي صـ
3
  

) .۱/٥۱۹( اآلثار الواردة 
4
 

 .۲٦٥۳ مسلم رقم 
5
  

) .۱/٥۲٤( اآلثار الواردة 
6
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يا مصرف القلوب : مث قال. بني أصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء
  .١صرف قلوبنا على طاعتك

إن اهللا تعاىل هو خالق اخللق وخالق كل شيء، فهو الذي خلق :  املقصود ا:س ـ اخللق
، ولعمر بن عبد العزيز يف تقرير هذه ٢الكون وأوجده، فهو اخلالق وما سواه مربوب خملوق

هود ، )) (ِإلَّا َمْن َرِحَم َربَُّك * ا َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَنَوَل: ((املرتبة أبلغ البيان، فقد كتب يف قوله تعاىل
فهذه اآلية تضمن . ٣الذين ال خيتلفون خلقهم هللا للرمحة: قال). ١١٩ ـ ١١٨: اآليتان 

 َيَزاُلو: ((، ولذلك قال تعاىل٤خلق العباد وأعماهلم  َوَلا  َواِحَدًة  النَّاَس ُأمًَّة  َلَجَعَل  َربَُّك  َشاَء َن َوَلْو

 َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم * ُمْخَتِلِفيَن  َرِحَم وكتب إيل ). ١١٩ ـ ١١٨: هود ، اآليتان ..)) (ِإلَّا َمْن
فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان من اخلطايا اليت قدر اهللا : عدي بن أرطأة أما بعد

ليه الكتاب والسنة، ، وهذا الذي قرره عمر بن عبد العزيز دلّ ع٥عليك وقدر أن تبتلي ا
 َشْيٍء: ((قال تعاىل  ُكلِّ  َخاِلُق  َتْعَمُلوَن: ((وقال) ٦: الزمر ، اآلية )) (اللَُّه  َوَما  َخَلَقُكْم )) َواللَُّه

كل شيء بقدر حىت العجز : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٩٦: الصافات ، اآلية (
  .٦والكيس

  :طالح ـ الفرق بني القضاء والقدر يف االص٥
فصلت ، اآلية )) (َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت: ((التقدير، وبالقضاء اخللق، كقوله تعاىل: قيل املراد بالقدر  

أي خلقهن يف القضاء والقدر أمران متالزمان، ال ينفك أحدمها عن اآلخر ألن أحدمها ). ١٢: 
من رام الفصل بينهما فقد رام هدم مبرتلة األساس، وهو القدر واآلخر مبرتلة البناء وهو القضاء، ف

إن القضاء هو العلم السابق الذي حكم اهللا به يف األزل، والقدر هو وقوع : وقيل. ٧البناء ونقضه
القضاء هو احلكم : وقالوا ـ أي العلماء: ، وقال ابن حجر٨اخللق على وزن األمر املقضي السابق

إذا اجتمعا افترقا حبيث : وقيل. ٩ وتفاصيلهالكلي اإلمجايل يف األزل، والقدر جزئيات ذلك احلكم
يصبح لكل واحد منهما مدلول حيسب ما مر يف القولني السابقني، وإذا افترقا اجتمعا، حبيث إذا 

                                                 
 .۲٦٥٤ مسلم رقم 

1
  

) .۱/٥۲٥( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 
2
  

 .۷٤ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
3
  

) .۱۱/۱۲۲( مصنف عبد الرازق 
4
  

) .۱۱/۱۲۲( مصنف عبد الرزاق 
5
  

 .۲٦٥٥ مسلم رقم 
6
  

) .٤/۷۸(النهاية البن األثير 
7
  

) .۱/٤۹٤( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 
8
  

9
) .۱۱/٤۸٦(فتح الباري    
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، قياساً على ما جاء يف التفريق بني اإلميان واإلسالم والفقري واملسكني ١أفرد أحدمها دخل فيه اآلخر
. ني من يرى التفرقة بني القضاء والقدر وبني من ال يرى ذلكوحنو ذلك ولعل هذا التعريف توفيق ب

 وال فائدة من هذا اخلالف، ألنه قد ٢والذي يظهر أنه ليس هناك فرق واضح بني القضاء والقدر
وقع االتفاق على أن أحدمها يطلق على اآلخر وعند ذكرمها معاً فال مشاحة من تعريف أحدمها مبا 

  .٣يدل على اآلخر
ما أصبح يل اليوم يف األمور هوى إال يف :  قال عمر بن عبد العزيز:القضاء والقدر ـ الرضا ب٦

اللهم رضين بقضائك، وبارك يل يف قدرك حىت ال : ، وكان يدعو ذا الدعاء٤مواقع قضاء اهللا فيها
ما برح يب هذا الدعاء حىت لقد : وكان عمر يقول. أحب تعجيل ما أخرت وال تأخري ما عجلت

: وقال حني دفن ابنه عبد امللك. ٥ يف شيء من األمور هوى إال يف موضع القضاءأصبحت ومايل
وأنا : وملا عزي يف ابنه عبد امللك قال. ٦رضينا بقضاء اهللا وسلمنا ألمره واحلمد هللا رب العاملني

أعوذ باهللا أن يكون يل حمبة يف شيء من األمور ختالف حمبة اهللا فإن ذلك ال يصلح يل يف بالئه 
حتث اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف هذا املبحث على الرضا . ٧ي وإحسانه إيلعند

بالقضاء واملقصود بالقضاء الذي قدره اهللا على عبده من املصائب اليت ليست ذنوباً، فإن الصرب على 
املصائب واجب وأما الرضا ا فهو مشروع لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولني 

وال شك أن الرضا بالقضاء من متام . ٨ وغريمها أصحها أنه مستحب ليس بواجبألصحاب أمحد
اإلميان بالقضاء والقدر وهو دليل على الثقة مبا عند اهللا تعاىل، فال يندم على ما فات، وال يفرح مبا 

  .٩هو آت مما قدره اهللا تعاىل له، فهو يرضى به على وفق قضاء اهللا له
 

  :املرجئة: رابعاً 
  .١٠ اإلرجاء، وهو تأخري العمل عن اإلمياننسبة إىل

  :واإلرجاء على معنيني

                                                 
) .۱/٤۹٤( ٬ اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز ۲۹ القضاء والقدر لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ

1
  

) .۱/٤۹٤(بد العزيز  اآلثار الواردة عن عمر بن ع
2
  

 .٤٤ القضاء والقدر عبد الرحمن المحمود صـ
3
  

) .۱/٥۳٥(اآلثار الواردة ) ٥/۳۷۲( الطبقات 
4
  

 .۹۷ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
5
  

) .۱/٥۳٦( اآلثار الواردة 
6
  

) .۱/٥۳۷(اآلثار الواردة ) ۳٥۷ ٬ ٥/۳٥۸( الحلية 
7
  

) .۸/۱۹۱( مجموع الفتاوى 
8
  

) .۱/٥۳۸(لواردة  اآلثار ا
9
  

 .۲۹٤ وسطية أهل السنة صـ۲۰۲ الفرق بين الفرق للبغدادي صـ
10
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١إعطاء الرجاء: والثاين. أمهله وأخره: أي)) َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه: ((مبعىن التأخري يف قوله تعاىل: أحدمها
 

 باللسان هم الذين يزعمون أن اإلميان جمرد النطق: واملرجئة يف االصطالح فقد عرفهم اإلمام أمحد بقوله
وأن الناس ال يتفاضلون يف اإلميان وأن إميام وإميان املالئكة واألنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم واحد، 
وأن اإلميان ال يزيد وال ينقص وأن اإلميان ليس فيه استثناء وأن من آمن بلسانه ومل يعمل فهو مؤمن 

اإلميان ذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعة، ال يضر مع : وهم الذين يقولون: واملرجئة اخلالصة. ٢حقاً
، وأول من تكلم يف اإلرجاء الذي هو تأخري األعمال عن اإلميان غيالن ٣ومن هؤالء جهم وأصحابه

، وأما اإلرجاء املنسوب إىل أيب حممد احلسن بن حممد املعروف بابن ٤الدمشقي، كما يقول الشهرستاين
، وقال ٥إمنا هو إرجاء أمر املقاتلني من الصحابة إىل اهللا عز وجلاحلنفية فليس هو اإلرجاء يف اإلميان، و

ابن سعد يف ترمجته وهو أول من تكلم يف اإلرجاء ـ ويذكر كذلك ـ أن زاذان وميسرة دخال عليه 
، ٦يا أبا عمر لوددت أين كنت مت ومل أكتبه: فالماه على الكتاب الذي وضع يف اإلرجاء فقال لزاذان

فيه إرجاء أمر املشتركني يف الفتنة اليت حدثت بعد خالفة أيب بكر وعمر إىل اهللا عز فهذا الكتاب إمنا 
املراد باإلرجاء : أنه أطلع على هذا الكتاب الذي ألفه احلسن بن حممد وقال: ، وقد ذكر ابن حجر٧وجل

أقواهلم اليت ، وأهم ٨املتعلق باإلميان: الذي تكلم احلسن بن حممد يف غري اإلرجاء الذي عيبه أهل السنة
  :فاقوا فيها أهل السنة

  . قوهلم بتأخري األعمال عن مسمى اإلميان ـ

  .٩أنه ال يضر مع اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة:  وقول اخلالصة منهمـ
وهذه اآلثار . وقد جاءت عن عمر بن عبد العزيز آثار خاصة تدل على زيادة اإلميان وإدخال األعمال فيه

كما ورد . رجئة والسيما وأن أهل العلم قد ذكروا هذه اآلثار يف معرض ردودهم على املرجئةرد على امل
، وهاهي اآلثار ١٠عنه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ التحذير عن البدع كلها وال بدعة أظهر من بدعة اإلرجاء

 عمل ا استكمل إن لإلسالم حدوداً وشرائع وسنناً فمن: الواردة عنه يف هذا املبحث، فقد مر معنا قوله
اإلميان، ومن مل يعمل ا مل يستكمل اإلميان فإن أعشى أعلمكموها وأمحلكم عليها، وإن مت فما أنا 
                                                 

) .۱/۱۳۹( الملل والنحل للشهرستاني 
1
  

) .۱/۱٥۲( موقف أهل السنة من أهل األهواء والبدع 
2
  

 .۲۹٤ وسطية أهل السنة بين الفرق صـ
3
  

) .۱/۱۳۹( الملل والنحل 
4
  

 .۲۹٥ وسطية أهل السنة بين الفرق صـ
5
  

 .۳۰السميري صـ. قضية الثواب والعقاب ٬ د) ٥/۳۲۸( الطبقات 
6
  

 .۳۰ قضية الثواب والعقاب للسميري صـ
7
  

 . ٬۳۰ قضية الثواب والعقاب صـ) ۲/۳۲۰( تهذيب التذهيب 
8
  

 .۲۹٥ وسطية أهل السنة بين الفرق صـ
9
  

) .۲/۸۱۳( اآلثار الواردة 
10
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فلو : وقال. ٢ال عذر ألحد بعد السنة يف ضاللة ركبها حيسب أا هدى: وقال. ١على صحبتكم حبريص
ببضعة من حلمي حىت يأيت آخر ذلك كان كل بدعة مييتها اهللا على يدي وكل سنة ينعشها اهللا على يدي 

يتبني مما سبق أن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل كان حريصاً على رد . ٣على نفسي كان يف اهللا يسريا
حىت ولو أدى ذلك إىل أن يضحي بأعضائه كلها وقد بني يف تلك اآلثار القول الصحيح يف . البدع كلها

 عناية خاصة بشعبه، ووعد بأنه إن عاش فسيحمل رعيته عليها، اإلميان وأنه يشمل العبادات كلها وأوىل
ففي هذا املأثور عنه بيان للقول الصحيح يف اإلميان، وقد وضحت مفهومه لإلميان عند احلديث عن 
اهتمامه بعقائد أهل السنة، كما أن فيه الرد على بدعة اإلرجاء ألن إحقاق احلق إبطال للباطل، وهذا 

وأما ما رواه ابن سعد يف الطبقات أن عمر بن عبد . ٤ق الثابت عنه يف مسألة اإلمياناملأثور عنه هو احل
العزيز ملا توىل اخلالفة جاءه راحالً إليه عون بن عبد اهللا وموسى بن أيب كثري وعمر بن محزة ويف بعض 

فهذا ال . ٥نهاملراجع عمر بن ذر فكلموه يف اإلرجاء وناظروه فزعموا أنه وافقهم ومل خيالفهم يف شيء م
  :يثبت عنه ملا يلي

  .ألن ابن سعد رواه بدون سند فهو إذا منقطعـ 

  ).زعموا(وألنه زعموا فيه صيغة التمريض ـ 

  .٦وأيضاً إن مثل هذا الزعم واالدعاء ال يعول عليه ألن رواته متهمون باإلرجاءـ 
وقد روى ذلك الاللكائي . اءهذا وعلى فرض تسليم تلك الرواية فإن عون بن عبد اهللا قد تاب عن اإلرج

كان عون بن عبد اهللا بن مسعود من آداب أهل املدينة وأفقههم : بسنده عن نوفل اهلذيل عن أبيه قال
  :وكان مرجئاً مث رجع فأنشد يقول

  ألول ما نفارق غري شك       
  نفارق ما يقول املرجئونا            
  وقالوا مؤمن من أهل جور       
  يناوليس املؤمنـون جبائر            
  وقالوا مؤمن دمـه حالل      

                                                 
) .۲/۸۱۳(ثار الواردة  ٬ اآل٤۰ سيرة عمر البن الحكم صـ

1
  

) .۲/۸۱٤( اآلثار الواردة 
2
  

) .٥/۳٤۳( الطبقات 
3
  

) .۲/۸۱٤( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 
4
  

) .٥/۱۰٤(سير أعالم النبالء ) ٦/۳۳۹( الطبقات 
5
  

) .۲/۸۱٥( اآلثار الواردة 
6
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  ١وقد حرمت دماء املؤمنني            
فثبت أن عون بن عبد اهللا رمحه اهللا قد رجع عن القول باإلرجاء ولعل قوله باإلرجاء كان قبل اتصاله 

  .٢بعمر رمحه اهللا تعاىل اتصاالً وثيقاً وكونه من املقربني عنده
 صفوان من أهل خراسان وموىل لبين راسب، تتلمذ تنتسب اجلهمية إىل اجلهم بن: اجلهمية: خامساً

، الذي أثار الفنت ضد الدولة األموية يف خراسان، ٣على اجلعد بن درهم وكان كاتباً للحارث بن سريح
هـ وقعت ١٢٨، وحيرص الناس على اخلروج معه ويف سنة ٤وكان جهم يقرأ سريته ويدعو إىل توليته

سيار ـ وجيش احلارث بن سريح، وكان جهم بن صفوان معركة بني جيش أمري خراسان ـ نصر بن 
، ٦فأمر بقتله٥يف جيش احلارث، فطعنه رجل يف فمه فقتله، وقيل بل اسر وأوقف بيت يدي سلم بن أحوز

  :وأهم أصول اجلهمية
تبىن اجلهم آراء اجلعد بن درهم واليت هي نفي صفات اهللا عز وجل، والقول خبلق القرآن مث زاد  ـ ١

  . أخرىعليها بدعاً
القول باجلرب، حيث زعم أن اإلنسان ال يقدر على شيء وال يوصف باالستطاعة وإمنا هو جمبور  ـ ٢

  .على أفعاله
القول بأن اإلميان هو املعرفة حيث زعم أن اإلميان هو املعرفة باهللا تعاىل فقط وأن الكفر هو اجلهل  ـ ٣

  . به فقط
ا تفنيان بعد دخول أهلها فيهما، إذا ال يتصور على حسب القول بفناء اجلنة والنار حيث زعم أم ـ ٤

  .زعمه حركات ال تتناهى
فنفي الصفات . ٧القول بأن علم اهللا حادث، حيث زعم أنه ال جيوز أن يعلم الشيء قبل خلقه ـ ٥

، وذلك أن اجلهم كان فصيح اللسان ومل يكن له علم ٨أخذها اجلهم من اجلعد ومن الفالسفة، والسمنية
صف لنا ربك عز وجل الذي تعبده، فدخل البيت ومل : السة ألهل العلم فكلم السمنية فقالوا لهوال جم

هو هذا اهلواء مع كل شيء ويف كل شيء وال خيلو منه شيء، وروى : خيرج مث خرج إليهم بعد أيام فقال
                                                 

) .٥/۱۰۷۷( شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
1
  

) .۲/۸۱٦(عمر بن عبد العزيز في العقيدة  اآلثار الواردة عن 
2
  

) .۱/۱۱٥( حقيقة البدعة وأحكامها 
3
  

) .۱/۱۱٥( الكامل في التاريخ نقًال عن حقيقة البدعة 
4
  

) .۱/۱۱٥( البداية والنهاية نقًال عن حقيقة البدعة وأحكامها 
5
  

) .۱/۱۱٦( البداية والنهاية نقًال عن حقيقة البدعة 
6
  

) .۱/۱۳۱(هواء والبدع في العقيدة  تناقض أهل األ
7
  

) .۲/۳۹۲(طاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي . قوم من الزنادقة الهنود لهم فلسفة خاصة ومدرسة فكرية ضالة:  السمنية 
8
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ى فيها اجلحم إىل أن اإلمام أمحد يرمحه اهللا مناظرة وقعت بني اجلهم والسمنية يف إثبات اهللا عز وجل انته
إن اجلعد بن درهم قيل أنه من : ويقول ابن تيمية. ١شبه اهللا فيها الروح اليت ال ترى وال حتس وال تسمع

إنه ليس له : ومذهب النفاه من هؤالء يف الرب...أهل حران وكان فيهم خلق كثري من الصائبة والفالسفة
، وكان ٢اجلعد قد أخذها من الصائبة والفالسفةفيكون ...إال صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها

َوَقاَل : ((وأما القول باجلرب فقد قاله املشركون من العرب قبله، قال تعاىل. ٣اجلهم قد أخذ مبعتقدات اجلعد

ْمَنا ِمْن ُدوِنِه ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َفَعَل الَِّذيَن الَِّذيَن َأْشَرُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدَنا ِمْن ُدوِنِه ِمْن َشْيٍء َنْحُن َوَلا آَباُؤَنا َوَلا َحرَّ

 اْلُمِبيُن  اْلَبَلاُغ  ِإلَّا  َعَلى الرُُّسِل  َفَهْل  َقْبِلِهْم فيخرب اهللا تعاىل عن اغترار املشركني مبا هم ).٣٥:آية:النحل)) (ِمْن
ا فعلناه ألنكره علينا فيه من اإلشراك حمتجني بالقدر، فمضمون كالمهم أنه لو كان تعاىل كارهاً مل

، وأما القول بأن اإلميان هو املعرفة فقد قالت ذا القول املرجئة قبله، وأما القول ٤بالعقوبة وملا مكننا منه
والباطنية وأهل الكالم واليهود، يقول ابن أيب العز يرمحه اهللا عن ٥بفناء اجلنة والنار فمصدره اإلمساعيلية

اجلنة والنار اجلهم بن صفوان إمام املعطلة وليس له سلفاً قط ال من الصحابة وقال بفناء : اجلهم بن صفوان
وهذا قاله ألصله الفاسد الذي ...وال من التابعني هلم بإحسان وال من أئمة املسلمني وال من أهل السنة

وأهل الكالم . ٦اعتقده وهو امتناع وجود ما ال يتناهى من احلوادث وهو عمدة أهل الكالم املذموم
املذموم عامتهم ال يرون قطيعة شيء من داللة الكتاب والسنة، داللتها كلها عندهم ظنية، فاملتكلمون قد 

، الذين يرجعون يف أصوهلم إىل اوس والنصارى ٧أخذوا علومهم ومصطلحام من الفالسفة واملناطقة
أخذه من سوسن النصراين، وأم القول بأن علم اهللا حادث فقد اقتبسه اجلهم من معبد، ومعبد . واليهود

وما جاء من . ٨فدل ذلك على مدى تأثر كبار الفرق وأخذه من األمم اهلالكة ، فما بالك مبن جاء بعدهم
اآلثار عن عمر بن عبد العزيز تعترب ردوداً عامة على اجلهمية وقد أوردها علماء السلف ضمن ردودهم 

جاء رجل إىل : فعن جعفر بن برقان، قال. سلفعليهم كاإلمام أمحد والدارمي، وغريمها من علماء ال
انظر دين اإلعرايب والغالم يف الكتاب فاتبعه وإله عما : عمر بن عبد العزيز فسأله عن بعض األهواء فقال

سن رسول اهللا صلى اله عليه وسلم ووالة األمر من بعده سنناً األخذ ا اعتصام : وقال. ٩سوى ذلك
، ليس ألحد تبديلها وال تغيريها وال النظر يف أمر خالفها، من اهتدى ا بكتاب اهللا، وقوة على دين اهللا

                                                 
 .٤٥ ٤٤٬ الرد على الجهمية والزنادقة لإلمام أحمد صـ

1
  

) .۱/۱۳۱(تناقض أهل األهواء والبدع ) ۲۲ ٥/۲۱٬( الفتاوى 
2
  

) .۱/۱۳۱( تناقض أهل األهواء والبدع 
3
  

) .۲/٦۲٦( تفسير القرآن العظيم 
4
  

منسوبون إلى محمد بن إسماعيل وهو ابن جعفر الصادق٬ يقولون بالتفسير الباطني وإن اهللا عز وجل اختص بالعلم علي بن أبي :  اإلسماعيلية

) .۱/۱۳۲(قض أهل األهواء والبدع في العقيدة ٬ تنا٤۲طالب٬ ويقولون بكفر من خالف عليًا الفرق بين الفرق صـ
5
  

 .٤۲۰ شرح العقيدة الطحاوية صـ
6
  

) .۱/۱۳۳( تناقض أهل األهواء والبدع 
7
  

) .۱/۱۳۳( المصدر نفسه 
8
  

) .۲/۸۱۹( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
9
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فهو مهتد، ومن استنصر ا فهو منصور ومن تركها واتبع غري سبيل املؤمنني واله اهللا ما توىل وأصاله 
. ٢وأعجبين عزم عمر يف ذلك: قال عبد اهللا بن عبد احلكم، فسمعت مالكاً يقول. ١جهنم وساءت مصرياً

وهذه اآلثار عن عمر بن عبد . ٣من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل: قال عمر بن عبد العزيزو
العزيز أوردها علماء السلف يف ردهم على اجلهمية، وال شك أا تعترب رداً على مجيع املبتدعة، وذلك يف 

 الكمال ونعوت اجلالل، أمره رمحه اهللا بالتمسك مبا تدل عليه الفطرة من إثبات ما للخالق من صفات
وكذلك أمره بالنهي عن اخلصومات يف . كإثبات الفوقية والعلو، وغري ذلك مما تدل عليه الفطرة السليمة

الدين بغري علم، ومل يقع جهم فيما وقع فيه إال بسبب اخلصومات فيما ال علم له به، فضل وأضل وكان 
ز يف األخذ بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، السلف الصاحل يستدلون مبا أثر عن عمر بن عبد العزي

وسنن اخللفاء الراشدين من بعده يف ردهم على اجلهمية مثلما فعله ابن تيمية يف الفتوى احلموية حيث 
مسعت مالك بن أنس إذا ذكر : ذكر أن أبا القاسم األزجي روى بإسناده عن طرف بن عبد اهللا، قال

قال عمر بن عبد العزيز ويذكر األثر سن رسول اهللا والة األمر : لعنده من يدفع أحاديث الصفات يقو
إنه كالم خمتصر مجع أصوالً حسنة من السنة منها قطع : وقال الشاطيب متحدثاً عن هذا األثر.. من بعده

ومنها املدح ملتبع السنة وذم ملن خالفها ومنها أن سنة والة األمر وعملهم تفسري . مادة االبتداع مجلة
، وقد أورد اإلمام أمحد يف ٤ اهللا وسنة رسوله فقد مجع كالم عمر أصوالً حسنة وفوائد مهمةلكتاب
 التنقل، وقد ٥من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر: أثر عمر بن عبد العزيز)) الرد على اجلهمية((كتابه 

همية واملعتزلة على أخذت املعتزلة من اجلهمية نفي صفات اهللا والقول خبلق القرآن وهذا االتفاق بني اجل
نفي صفات اهللا والقول خبلق القرآن جعل كثرياً من حمققي علماء املسلمني يسمون املعتزلة جهمية وهلذا ال 
بد من احلذر عند اطالق أمساء الفرق بعضها على بعض، ألنه ال يكاد توجد فرقة إال وتشترك مع أخرى 

ه الفرقة على من شاركها حلصل اإللتباس وما يف جانب من االعتقاد، فلو جتوزنا يف إطالق اسم هذ
استقام املنهج أبداً، إذن ال بد من إطالق اسم الفرقة على املسمى الصحيح حبيث ال يستعار لغريها البتة 

  .٦وهذا من ناحية علمية أدق وأسلم
  

                                                 
) .۲/۸۲۰( المصدر نفسه 

1
  

 .٤۰ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
2
  

) .۲/٤۲٥( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
3
  

) .۲/۸۲۲( االعتصام نقًال عن اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز 
4
  

 .٦۹ الرد على الجهمية اإلمام أحمد صـ
5
  

 .۳٤ قضية الثواب والعقاب بين مدارس اإلسالميين صـ
6
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 على يد  اسم يطلق على تلك الفرقة اليت ظهرت يف اإلسالم يف أوائل القرن الثاين:املعتزلة: سادساً 
، وسلكت منهجاً عقلياً صرفاً يف حبث العقائد، وقررت أن املعارف كلها عقلية حصوالً، ١واصل بن عطاء

  .٢ووجوباً، قبل الشرع وبعده، وهم أرباب الكالم، وأصحاب اجلدل
  : ـ نشأة املعتزلة وسبب التسمية١

ا مجاعة يكفرون يا إمام الدين، لقد ظهرت يف زمانن: دخل رجل على احلسن البصري فقال  
أصحاب الكبائر وهم وعيدية اخلوارج ومجاعة يرجئون مصري أصحاب الكبائر ألمر اهللا تعاىل، 
والكبرية عندهم ال تضر مع اإلميان، وهم مرجئة األمة، فكيف حتكم لنا يف ذلك اعتقاداً؟ ففكر 

طلقاً، وال كافر أنا ال أقول إن صاحب الكبرية مؤمن م: احلسن يف ذلك، وقبل أن جييب قال واصل
مطلقاً، بل هو يف مرتلة بني املرتلتني، ال مؤمن وال كافر، مث قام لفوره، واعتزل حلقة شيخة إىل 

: اسطوانة من اسطوانات املسجد يقرر ما أجاب به على مجاعة من اصحاب احلسن فقال احلسن
، وال ٤رخي الفرق، وهذا القول يكاد جيمع عليه مؤ٣اعتزل عنا واصل، فسمي هو وأصحابه معتزلة

عالقة بتسمية املعتزلة بالصحابة الكرام ال من قريب وال بعيد، فالصحابة الذين اعتزلوا الفتنة بني 
علي ومعاوية ويف اجلمل رضي اهللا عنهم مل يسموا معتزلة باملعىن االصطالحي الذي يفهم من 

ن حنن بصدد احلديث عنهم إمنا مدلول هذه الكلمة وإمنا باملعىن اللغوي، يؤيد ذلك أن املعتزلة الذي
مسوا بذلك العتزاهلم مذهب أهل السنة واجلماعة، وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هم 
أئمة أهل السنة واجلماعة، فكيف يجعلون سلفاً للمعتزلة الذين اقتفوا أثر العقل دون الشرع؟ 

لة فإن املعتزلة جعلوا االعتزال وبذلك يعلم خطأ من جعل أصحاب رسول اهللا سلفاً هلؤالء املعتز
ديناً هلم يتعبدون اهللا تعاىل على أساس تعاليمه، وأما أولئك الصحابة اعتزلوا الفتنة طلباً للسالمة من 

وقد متيز املعتزلة عن أهل السنة واجلماعة مبدرسة منهجية فكرية خاصة، . ٥اإلمث وصوناً للدماء
ا التمسك بالنصوص الشرعية، اليت فيها حمض اهلدى اهليمنة فيها للعقل وحده بال منازع وتركو

  .٦والعصمة من االحنراف والضالل

                                                 
أضاف :  ٬ كان من أجالد المعتزلو سمع الحسن البصري ٬ له من التصانيف كتاب أبو حذيفة واصل بن عطاء البصري ٬ الغّزال المتكلم

.هـ ۱۳۱معاني القرآن وهو من الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة ت : المرجئة ٬ وكتاب 
1
  

 ٬ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ٬ عبد اللطيف الحفطي صـ٥۰ التنبيه والرد للملطي صـ
2
  

 .۱۱۸ق صـ الفرق بين الفر
3
  

 .۷۱علي الضويحي صـ. آراء المعتزلة األصولية د
4
  

 .۷۲ المصدر نفسه صـ
5
  

 .۷٦ آراء المعتزلة األصولية صـ
6
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 فلما كانت القاعدة الرئيسة اليت اعتمد عليها املعتزلة هي العقل به يثبتون وبه : ـ فرق املعتزلة٢
ف بني ينفون، وبسبب انغماس املعتزلة يف الفلسفة اليونانية القائمة على اجلدل واخلصومة دب اخلال

الواصلية والعمروية : رجال هذه الفرقة، وتشعبت أراؤهم، وتفرقوا إىل اثنتني وعشرين فرقة منها
ولكل فرقة من هذه الفرقة بدع خاصة ا، وكلهم جيتمعون على . اخل... واهلذلية والنظامية

لك ما األصول اخلمسة يف اجلملة، لكنهم خيتلفون يف جزئيات داخل هذه األصول، وال عجب يف ذ
  .١دام العقل هو احملكِّم عندهم ولكل اهتماماته املختلفة عن اآلخر

 : ـ دور املعتزلة يف إحياء عقائد الفرق اليت سبقتها٣

أخذت املعتزلة عن ثالث فرق سابقة عليها، وأحييت بدورها تلك العقائد ولكن بشكل آخر،   
  .٢فأخذت عن اخلوارج، وعن القدرية الغالة، وعن اجلهمية

  أخذته من اخلوارجما:  
  :أ ـ  حكم مرتكب الكبرية يف اآلخر

مث إن واصالً وعمراً، وافقا اخلوارج يف تأييد عقاب صاحب الكبرية يف النار : يقول البغدادي  
من هذا النص يظهر لنا أن املعتزلة أحيت . ٣مع قوهلما بأنه موحد، وليس مبشرك وال كافر

  .٤خرة، ولكن مل حتكم عليه بالكفر يف الدنياعقيدة اخلوارج يف صاحب الكبرية يف اآل
  :ب ـ اخلروج على أئمة اجلور

وجوب اخلروج على اإلمام اجلائر بالقوة والسالح إلزالة الظلم : إن مما أمجعت اخلوارج  
، وصرفوا نصوص األمر باملعروف والنهي عن ٥والبغي، وإقامة العدل واحلق كما يقولون

وقد أخذت املعتزلة هذا املبدأ عن . ٦روج عليهم وقتال املخالفنياملنكر إىل منازعة األئمة واخل
اخلوارج وأحيوه نظرياً حتت أصل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يقول أبو احلسن 

أمجعت املعتزلة إالّ األصم على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع : األشعري

                                                 
 .۱۸ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة صـ

1
  

 .۱۹ المصدر نفسه صـ
2
  

 .۲۰ ٬ تأثير المعتزلة صـ۱۱۹ الفرق بين الفرق صـ
3
  

 .۲۰والشيعة صـ تأثير المعتزلة في الخوارج 
4
  

) .۱/۱۱٥(الملل والنحل ) ۱/۲۰٤( مقاالت اإلسالميين 
5
  

 .۳۷ الخوارج أول الفرق في تاريخ اإلسالم ناصر العقل صـ
6
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: وقال يف موطن آخر. ١، كيف قدروا على ذلكاإلمكان والقدرة باللسان، واليد، والسيف
  .٢وأوجبوا اخلروج على السلطان على اإلمكان والقدرة

 اخلوارج هم أول من فتح باب التأويل الباطل يف تاريخ األمة، فأعملوا :٣ج ـ قضية التأويل
التأويل يف نصوص احلكم بغري ما أنزل اهللا، ونصوص الوعيد، واألمر باملعروف والنهي عن 

نكر، مث جاءت الفرق بعدها فورثت هذا املنهج وطبقته يف االستدالل على بدعها اليت امل
املعتزلة اليت أعملت التأويل يف نصوص الصفات لتقرر التعطيل، : أحدثتها، ومن تلك الفرق

ومل يعرف فيهم : وقال ابن تيمية. ٤بينما مل يكن استعماله يف نصوص الصفات عند اخلوارج
واستخدم املعتزلة التأويل يف . ٥الم وتأويل الصفات إال بعد ظهور املعتزلةـ اخلوارج ـ الك

أن املعتزلة ورثت منهج : نصوص القدر، ومل يكن هذا عند اخلوارج أيضاً وهكذا، فاخلالصة
التأويل من اخلوارج، وعضت عليه بالنواجذ، وأصبح عندمها قاعدة للتعامل مع نصوص 

  .الكتاب والسنة
أما عن القدرية، فأخذ املعتزلة القول بنفي القدر وأحيته، ولكن ليس بشكله  و:القدرية ـ* 

الغايل الذي يتضمن نفي علم اهللا تعاىل وهو الذي كان عليه القدرية األوائل، فإن هذا القول 
  :قد تالشى وسقط لسببني

  .قلة عدد القائلني بالقدر على هذا النحو  ـ

لة وعلماء التابعني ضد هذه املقولة حبزم، تارة بالرباءة وقوف الصحابة الذين أدركوا هذه املقا  ـ
فأخربهم إين بريء : من أهلها كما فعل ابن عمر رضي اهللا عنه، فقد قال ملن جاء خبربهم

، أو بإهانتهم واحتقارهم، كما فعل طاووس بن كيسان مع معبد ٦منهم، وإم برآء مين
، أو بقتلهم ٧هذا معبد فأهينوه: وقالاجلهين حني رآه يف املطاف حيث التفت إىل الناس 

وقطع دابر فتنتهم بعد تكفريهم كما فعل بغيالن الدمشقي حني أصر على هذه العقيدة 
لكن املعتزلة أحيت هذه العقيدة بطريقة خفضت فيها من غلو السابقني فأثبتت هللا . ٨الفاسدة

                                                 
 .۲۱تأثير المعتزلة صـ) ۱/۳۳۷( مقاالت اإلسالميين 

1
  

 .۲۱تأثير المعتزلة صـ) ۲/۱٥۷( مقاالت اإلسالميين 
2
  

. ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره من غير قرينة صرف اللفظ عن:  التأويل البدعي
3
  

 .۲۲ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة صـ
4
  

 .۲۲ المصدر نفسه صـ
5
  

) .۱/۱٥٦( مسلم ٬ شرح النووي ٬ ك اإليمان 
6
  

) .٤/٦۳۷( شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
7
  

 .۲٤ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة صـ
8
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أن العباد هم اخلالقون تعاىل العلم والكتابة، وأنكرت مرتبيت اإلرادة واخللق حيث قرروا 
وهلذا مل يكفرهم العلماء . ١بأفعاهلم، وأم يفعلوا مبحض مشيئتهم دون مشيئة اهللا تعاىل

وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم : كما كفروا القدرية الغالة السابقني، قال ابن تيمية
  .٢فكفروهم ومل يكفروا من أثبت العلم ومل يثبت خلق األفعال

 مهد التعاصر والتزامن بني الفرقتني واالتصاالت الشخصية اليت كانت بني جهم :اجلهمية ـ* 
  :وبعض أصحاب واصل ألخذ املعتزلة من اجلهمية عقيدم يف التوحيد واليت تضمنت

مث أن أصل هذه املقالة ـ مقالة التعطيل للصفات ـ إمنا :  يقول ابن تيمية:نفي الصفات  أ ـ
فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه املقالة يف ..  اليهود واملشركنيهو مأخوذ من تالمذة

هو اجلعد بن درهم، وأخذها عنه اجلهم بن صفوان، وأظهرها فنسبت مقالة .. اإلسالم
مث إن املعتزلة ورثت هذه البدعة من اجلهمية وأحيتها ولكن بشكل خفضت . ٣اجلهمية إليه

، كما ذكر ابن ٤في عن اهللا األمساء والصفاتفيه من غلو اجلهمية، فإن اجلهمية كانت تن
، أما املعتزلة فإم يثبتون األمساء وينفون ٥أن اجلهم زاد نفي األمساء على نفي الصفات: تيمية

  .٦الصفات
:  قال ابن تيمية يف املعتزلة:ب ـ القول خبلق القرآن، ونفي رؤية اهللا تعاىل مطلقاً

إن اهللا ال يرى :  نفي الصفات وغري ذلك، قالواوتوحيدهم هو توحيد اجلهمية الذي مضمونه
فهذه مجلة ما أخذه املعتزلة عن الفرق السابقة عليها وهم اخلوارج . ٧وأن القرآن خملوق

والقدرية واجلهمية، وقد ظهر دورهم يف إحيائها وقد غري املعتزلة يف كثري منها حىت ختف 
لعقلية الفلسفية مث جاءت الفرق فأخذت الوطأة عليها، كما أا مجعت لتلك العقائد األدلة ا

  .٨تلك العقائد بصورا عن املعتزلة واستدلت بأدلة املعتزلة عليها
 اتفق مجيع املعتزلة فيما بينهم على أصول مخس عقدية، جعلوها : ـ أصول املعتزلة اخلمسة٤

عيد، واملرتلة بني التوحيد، العدل، الوعد والو: أساساً مهماً ملذهبهم اإلعتزايل، وهذه األصول هي

                                                 
 .۱۱۷ء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس صـ القضا

1
  

 .۲٤ الفتاوى نقًال عن تأثير المعتزلة صـ
2
  

 .٤۸ ٬ ٤۷ الفتوى الحموية الكبرى تحقيق شريف هزاع صـ
3
  

 .۲٥ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة صـ
4
  

. نقًال عن الفتاوى ۲٥ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة صـ
5
  

 .۲٥مصدر نفسه صـ ال
6
  

. نقًال عن الفتاوى ۲٦ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة صـ
7
  

 .۲٦ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة صـ
8
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 ومصطلح األصول اخلمسة مل يظهر عند واصل بن ١املرتلتني، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
عطاء، وإمنا أخذ عن تالميذه واكتمل عند أيب اهلذيل العالف، والذي وصلت به الفرقة إىل ذروة 

 فصول كتبه، مث االعتزال، واكتملت على يديه موضوعاته، وقد كتب يف األصول اخلمسة بعض
تتالت الكتب اليت حتمل هذا املصطلح على يد جعفر بن حرب، والقاضي عبد اجلبار وغريمها من 

، ومع بداية الدولة العباسية نشطت حركة املعتزلة، وبدأوا يرسلون الرسل يف اآلفاق ٢رجال املعتزلة
باسيني وخاصة يف عهد للدعوة إىل مذهبهم ومعتقدهم، وقد حظي مذهبهم بتأييد بعض اخللفاء الع

املأمون، ونترك مناقشة أصول االعتزال وموقف أهل السنة منها عند حديثنا عن الدولة العباسية 
  .بإذن اهللا تعاىل

 

  :حياته االجتماعية والعلمية والدعوية: املبحث اخلامس 
  :احلياة االجتماعية: أوالً 

 إهتمامه بأوالده وأسرته: 
ربية وتعليم أوالده بنفسه ومل تشغله مسئولياته عن تنشئتهم أشرف عمر بن عبد العزيز على ت

التنشئة الصاحلة، املستمدة من تعاليم الدين اإلسالمي ونستشف ذلك من خالل رسائله هلم، وملن 
  .أوكل إليه تأديبهم

 ربط عمر بن عبد العزيز أوالده بالقرآن الكرمي وكان يأذن هلم يوم : ـ ربطهم بالقرآن الكرمي١
 قرأ األكرب ٣إيها: فإذا قال:  بالدخول عليه قبل أن يأذن للناس ليتدارس معهم القرآن الكرمياجلمعة

  ٤إيها، قرأ الذي يليه حىت يقرأ طائفة منهم: منه مث إذ قال
 فقد أرسل يف العام الذي استخلف فيه إىل أبنه عبد امللك، وهو إذ ذاك يف : ـ تعهدهم بالنصيحة٢

فمن كان راغباً يف اجلنة وهارباً من النار ـ يقصد عبد امللك : ...هااملدينة يقول فيما قال في
وأخوته ـ فاآلن التوبة مقبولة، والذنب مغفور، قبل نفاذ األجل، وانقضاء العمل، وفراغ من اهللا 
للمنقلبني ليدنيهم بأعماهلم يف موضع ال تقبل فيه الفدية، وال تنفع فيه املعذرة، تربز فيه اخلفيات، 

يه الشفاعات، يردده الناس بأعماهلم، ويصدرون عنه أشتاتاً إىل منازهلم، فطوىب يومئذ ملن وتبطل ف

                                                 
 .۷۹ ٬ آراء المعتزلة األصولية صـ۲٦ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة صـ

1
  

 .۲۷عتزلة في الخوارج والشيعة صـتأثير الم) ۱/٤۱۷(النشار .  نشأت الفكر الفلسفي في اإلسالم د
2
  

.إشارة البدء في القراءة وكذلك الذي يليه) إيها: ( قوله 
3
  

 .٥۲ سياسة عمر بن عبد العزيز في رد المظالم صـ
4
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ويف موضع آخر من هذه الوصية حيث ولده على ذكر اهللا . ١أطاع اهللا، وويل يومئذ ملن عصى اهللا
فاذكر فضل اهللا عليك وعلى أبيك، وإن : ..وشكره عز وجل ومراقبته يف القول والعمل، فيقول

ستطعت أن تكثر حتريك لسانك بذكر اهللا حتميداً، وتسبيحاً، وليالً فافعل، فإن أحسن ما وصلت ا
  .٢به حديثاً حسناً محد اهللا وشكره، وإن أحسن ما قطعت به حديثاً سيئاً محداً هللا وذكره

 كان رمحه اهللا حيثهم على التسامح وحسن الظن يف : ـ احلث على التسامح وحسن الظن٣
إذا مسعت كلمة من امرئ مسلم، فال : إن بعض الظن إمث، فريوى قال مرة البنه عبد العزيزالناس، ف

  حتملها على شيء من الشر، 
 كان رمحه اهللا يتعامل معهم باألسلوب اللني، دون أن : ـ األسلوب اللني واحملاورة العاقلة٤

خدم أسلوب اإلقناع واملنطق ينصرف إىل التدليل الذي يفسد األبناء وحياورهم حماورة العقالء ويست
، فريوى أن أبنه عبد اهللا استكساه ذات مرة وهو خليفة، فأرسله ٣يف التفاهم معهم، وتلبية طلبام

يا : فلم تعجبه فعاد إىل أبيه وقال. خذ مما عنده يل من ثياب:إىل اخليار بن رباح البصري وقال له
رج يل ثياباً ليست من ثيايب وال من ثياب أبتاه استكسيتك، فأرسلتين إىل اخليار بن رباح، فأخ

فأنصرف عبد اهللا، فما كان عمر رضي اهللا عنه األب املريب، . ذاك ما لنا عند الرجل: قومي، فقال
إال أن اختذ موقفاً وسطاً مقنعاً، فجمع بني إجابة طلب ولده، وأنه ال يتوفر كل مطلوب أو 

هل لك أن أسلفك من عطائك مئة : رياً إياهفناداه قبل أن ينصرف وقال له خم: مرغوب دائماً
، ومما ٤فأسلفه مائة درهم فلما خرج عطاؤه حوسب ا فأخذت منه: نعم يا أبتاه: درهم؟ قال

إن رأيت أن : يروى أيضاً يف حسن إجابته ألوالده وإقناعهم، أن ابنة له بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له
يرد عليها باإلجابة وال بالرفض، وإمنا األمر مرتبط تبعث يل بأخت هلا، حىت أجعلها يف أذين فلم 

إن استطعت أن جتعلي هاتني اجلمرتني يف : بصربها على اجلمر، إذ أرسل هلا جبمرتني وقال هلا
  .٦، فكان جواب مقنع هلا٥إذنيك بعثت إليك بأخت هلا

 : ـ حرصه على العدل بينهم٥

                                                 
 .۲۹۸ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز البن الجوزي صـ

1
  

 .۲۹۸ المصدر نفسه صـ
2
  

 .۱۰۱ عبد العزيز صـ النموذج اإلداري المستخلص من إدارة عمر بن
3
  

 .۳۱۲ سيرة ومناقب عمر البن الجوزي صـ
4
  

 .۱۳٤ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
5
  

 .۱۰۱ النموذج اإلداري المستخلص من إدارة عمر صـ
6
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 على العدل بينهم مع كثرم، حىت ال حيقد وما يذكر من حسن معاملته رمحه اهللا ألوالده، حرصه  
أحدهم على اآلخر أو يبغضه، فقد حترى رمحه اهللا العدل حىت إيثاره البن احلارثية أن ينام معه، إذ 

: ، ويف هذا الصدد يروى عن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز قوله١تركه خشية أن يكون جوراً
:  من بلحارث بن كعب، وكان حيبه وينام يف بيته، قالكان عمر بن عبد العزيز له ابن من امرأة

شر ما جاء بك؟ ادخل، فجلست عند : قال. نعم: أعبد العزيز؟ قلت: فتعرضت له ذات ليلة، فقال
ليس أحد أعلم بولد الرجل منه، وإنك : مالك؟ فقلت: فأتاين فقال.. ، وهو يصلي٢شاذكونته

من أن يقال ما هذا إال من شيء تراه عنده وال تراه تصنع بابن احلارثية ما ال تصنع بنا، فلست آ
. أرجع إيل بيتك: فقال. فأعدت عليه. فأعد علي: قال. ال: أعلمك هذا أحد؟ فقلت: فقال. عندنا

فرجعت، فكنت أنا وإبراهيم وعاصم وعبد اهللا ـ وهم من أخوانه ـ نبيت مجيعاًُ فإذا حنن بفراش 
كأنه : شأين ما صنعت يب، قال: ما شأنك؟ قال: م ـ فقلناحيمل وتبعه ابن احلارثية ـ وهو أخوه

  .٣خشي أن يكون جوراً
 كان حيرص على تنمية األخالق الفاضلة عند أوالده : ـ تنمية األخالق الفاضلة عندهم٦

ويتحني الفرص لتحقيق ذلك ما استطاع، ففي سياق رسالته رمحه اهللا إىل ولده عبد امللك، وهو يف 
التفاخر واملباهاة يف الكالم، واإلعجاب بالنفس، والغرور والتعايل على الناس، املدينة ينهاه عن 

وإياك أن تفحر بقولك، وأن تعجب بنفسك أو خييل إليك إن ما رزقته لكرامة لك :.. فيقول له
  .٤على ربك، وفضيلة على من مل يرزق مثل غناك

صية عمر رمحه اهللا التربوية  تتجلى شخ: ـ تربية أوالده على الزهد واالقتصاد يف املعيشة٧
بقدرته على جعل أوالده يتقبلون التحول من فترة النعيم إىل فترة الزهد والتقشف، وأن يقنعهم 
بالعيش كعامة الناس، بدالً من حياة الترف والرفاهية، فمن أول إجراءاته إن جاء يف سياق رسالته 

فإن ابتالك اهللا بغىن اقتصد يف غناك، وضع :.. هاالتربوية البنه عبد امللك وهو يف املدينة واليت جاء في
هللا نفسك، وأد إىل اهللا فرائض حقه من مالك ـ يقصد الزكاة والصدقة وعدم اإلسراف ـ وقل 

ِسِه َوَمْن َكَفَر َهَذا ِمْن َفْضِل َربِّي ِلَيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْف: ((كما قال العبد الصاحل

 َكِريٌم  َربِّي َغِنيٌّ وكانت هذه الرسالة عقب توليه اخلالفة مباشرة، يف ). ٤٠: النمل ، اآلية )) (َفِإنَّ
حني ال تزال فترة النعيم والرفاهية قائمة، إذ إتبع أسلوباً تربوياً رائعاً يف ذلك، حيث أخذ األمر 
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الء من اهللا عز وجل، مث أمره باالقتصاد فيما هو فيه من بالتدرج، فأشعره بأن الغىن وكثرة املال ابت
الغىن، مث قرن األمر بالتواضع هللا وأخرياً أكد على ضرورة أداء حق اهللا، من زكاة األموال 

ويف موقف آخر، إذ بلغه رمحه اهللا إن ابناً له إختذ خامتاً، . ١والصدقات وامتثال أمر اهللا عز وجل
فقد بلغين أنك اشتريت فصاً : أما بعد : لف درهم، فكتب إليه عمرواشترى هلذا اخلامت فصاً بأ

رحم اهللا امرءاً : بألف درهم، فبعه، وأشبع ألف جائع، واختذ خامتاً من حديد صيين، واكتب عليه
ونالحظ أن عمر ربط أمره ببيع الفص بوجود جائعني وحاجتهم لإلشباع . ٢عرف قدر نفسه

مر، والتحري يف إنفاق األموال مستقبالً، وليكن أمر الفقراء ليكون ذلك أجدى إلدراك مغزى األ
، وذات يوم طلب أحد أبناء عمر بن عبد العزيز إىل أبيه أن ٣واملساكني نصب أعني أبنائه دائماً

يزوجه، وأن يصدق عنه من بيت املال ـ وقد كان البنه ذلك امرأة ـ فغضب رضي اهللا عنه 
بك تسألين أن أمجع لك بني الضرائر من بيت املال، وأبناء لقد أتاين كتا: لذلك، وكتب يقول

مث كتب إليه أن أنظر .. املسلمني ال جيد أحدهم امرأة يستعف ا، فال أعرفن وما كتبت مبثل هذا
ومل يقتصر األمر على الذكور . ٤إىل ما قبلك من حناسنا ومتاعنا فبعه، واستعن بثمنه على ما بدا لك

مرت )) أمينة((كور واإلناث على ذلك أن ابنة لعمر بن عبد العزيز يقال هلا من أوالده، بل مشل الذ
ما منعك أن جتييب؟ فقالت إين عارية ـ : يا أمينة، فلم جتبه فأمر ا، فقال: به يوماً، فدعاها عمر

انظر إىل تلك الفرش اليت فتقناها، فاقطع هلا منها : يا مزاحم: أي مالبسها ليست حسنة ـ فقال
كان يصلي : ، هذا عن كساء بنات عمر، أما عن طعامهن، فريوى ابن عبد احلكم أن عمر٥قميصاً
، مث يدخل على بناته فيسلم عليهن، فدخل عليهن ذات ليلة فلما أحسنه وضعن أيديهن على ٦العتمة

إنه مل يكن عندهن شيء يتعشينه إال : ما شأن؟ فقالت: أفواههن مث تبادرن الباب، فقال للحاضنة
يا بنايت ما ينفعكن أن : مث قال هلن. دس وبصل فكرهن أن تشم ذلك من أفواههن فبكى عمرع

وكان عمر بدأ ٧تعشني األلون، ومير بأبيكن على النار، فبكني حىت علت اصوان مث انصرفن
االنتقال بأهل بيته من فترة الرفاه والتنعيم إىل فترة القناعة والزهد يف الدنيا، بأن وضع حلي 

اختاري، إما أن تردي حليك : هرات زوجه فاطمة بنت عبد امللك يف بيت املال، إذ قال هلاوجمو
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. إىل بيت املال وإما أن تأذين يل يف فراقك، فإين أكره أن أكون أنا وأنت وهو يف بيت واحد
  .١ال بل أختارك يا أمري املؤمنني عليه وعلى أضعافه إن كان يل: قالت

 أوىل عمر رمحه اهللا تعليم وتأديب أوالده جانباً من االهتمام، إذ اتبع :دهـ اهتمامه بتعليم أوال* 
إجراءات تعليمية جعل منها منهجاً جديراً يليب حاجات الناشئ املسلم،ليكون موحد الذات 

، حيث تتضح معامل ٢واألهداف، غري منقسم على نفسه بني القول والعمل، أو بني الواقع واملثال
ته رضي اهللا عنه إىل معلمهم ومؤدم مواله سهل بن صدقة، إذ قرر اختياره ذلك املنهج يف رسال

من عبد اهللا عمر، : ، فقد قال٣وتكليفه مبهام تعليم وتأديب أوالده، مث حدد الطريقة املثلى للتأديب
فإين اخترتك على علم مين بك لتأديب ولدي، فصرفتهم : أما بعد. أمري املؤمنني، إىل سهل مواله

ن غريك من موايلّ وذوي اخلاصة يب، فحدثهم باجلفاء، فهو أمعن إلقدامهم، وترك الصحبة إليك م
فإن عادا تكسب الغفلة، وقلة الضحك، فإن كثرته مييت القلب، وليكن أول ما يعتقدون من 
أدبك بغض املالهي اليت بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرمحن فإنه بلغين عن الثقات من أهل 

 ا ينبت النفاق يف القلب، كما ينبت ٥ واستماع األغاين، واللهج٤أن حضور املعازفالعلم، 
العشب املاء ولعمري لتوقي ذلك، بترك حضور تلك املواطن، أيسر على ذي الذهن من الثبوت 
على النفاق يف قلبه، وهو حني يفارقها ال يعتقد مما مسعت أذناه على شيء مما ينتفع به، وليفتتح كل 

حافياً، ٦م منهم جبزء من القرآن يثبت يف قراءته، فإذا فرغ، تناول قوسه ونبله وخرج إىل الغرضغال
يا بين : ، فإن ابن مسعود رضي اهللا عنه كان يقول٨مث أنصرف إىل القائلة. ٧فرمى سبعة أرشاق

  :ونالحظ على هذه التوجيهات األمور اآلتية. ٩قيلوا، فإن الشياطني ال تقيل
 فاملعلم أو املريب يعد حجر الزواية يف عملية التعليم، فقد :ملعلم واملؤدب الصاحل ـ اختيار ا١

اختار معلم أوالده من خاصته ومواليه وعلى علم به وثقة فيه، ومل يكتف عمر مبواله سهل لتأديبهم 
ومل يقف حرص . ١٠وتعليمهم بل عهد بتأديبهم أيضاً إىل أستاذه ومؤدبه األول صاحل بن كيسان

محه اهللا على تعليم أوالده وأدم عند هذا احلد، بل اختار من كبار علماء عصره من خيترب عمر ر
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عقل أوالده وأدم عند هذا احلد، بل وجدناه خيتار من كبار عصره من خيترب عقل أوالده وأدم، 
أتيناه ف: قال ميمون. فقد كلف ميمون بن مهران أن يأيت ابنه عبد امللك فيستشريه وينظر إىل عقله

  .١ـ يعين عبد امللك بن عمر ـ فاستأذنت عليه فقعدت عنده ساعة، فأعجبت به
 حدد عمر بن عبد العزيز املنهج التعليمي واملقررات الدراسية اليت يريد : ـ حتديد املنهج التعليمي٢

ألوالده أن يتعلموها، حيث يتكون من القرآن الكرمي وعلومه وبقية العلم من العلوم األخرى، 
التدريب على اجلهاد والقتال والصرب عليه، وكذلك التمرين على الرماية ودقة اإلصابة وممارسة و

الرياضة البدنية بالسري إىل األهداف حفاة ليعتادوا على ذلك مع ما حيتويه املنهج من أوقات للراحة، 
 يتناسب مع أما حجم املقرر اليومي فجزء واحد من القرآن الكرمي بتثبت ووعي باإلضافة إىل ما

ذلك اجلزء من علوم الدين األخرى وكذلك الرمي بسبعة أرشاق مع ما يتطلبه ذلك من السري إىل 
أغراض والسري بينها فكان منهج ذا أهداف سامية، إذ جيمع بني الدين والدنيا، ويراوح بني البدن 

  .٣لتربية احلديثة تلك أهداف ارتدت عنها خائبة، جلّ برامج التعليم وا٢والروح، والقول والعمل
 مل يقف عمر بن عبد العزيز عند اختيار معلم أوالده، : ـ حتديد طريقة التأديب والتعليم٣

وحتديد مواد املنهج التعليمي، بل امتد األمر إىل رسم الطريقة اليت ينبغي ملؤدب أوالده إتباعها، 
طلب إيل سهل أن يلتزم . وكيفية التنفيذ ودقة األداء وإتقان العمل، ففي سياق رسالته رمحه اهللا

اجلد يف قوله هلم، فذلك أمعن إلقدامهم وأحرز النتباههم، وطلب إليه كمؤدب هلم أن يترك 
صحبتهم، فإن عادا تكسب الغفلة، ولتبقى مكانته عندهم، فليس للمعلم أن يتخذ من تالميذه 

هم مواقفه، فيكون أصدقاء وأصحاب له يودعهم أسراره، ويشاركهم وقته وحياته، فقد ال تعجب
 ورمبا يؤدي ذلك إىل عدم اإلكتراث ٤ذلك، أدعى لالستهانة به، وعدم االستجابة ملا يطلب منهم

باملعلم، والغفلة عما يقوله من العلم، كما طلب عمر إىل مؤدب أوالده أن يكون يف أدبه هلم ما 
سيء يف حياة املسلم يصرفهم عن املالهي وحضور املعازف ومساع الغناء، ملا هلا من األثر ال

ويالحظ أن عمر ال يصدر أمراً، أو حيدد طريقة أو أسلوباً حىت يوضح ما دفعه لذلك، وما فائدته 
  .٥وجدواه

 : ـ حتديد أوقات وأولويات التعليم٤
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ومما اشتمل عليه املنهج الذي حدده عمر بن عبد العزيز يف رسالته ملؤدب أوالده ما يسمى بإدارة   
ناجماً يومياً يبدأ األوالد ومؤدم يف تنفيذه من الصباح الباكر جبزء من القرآن الوقت، إذ حدد بر

الكرمي، فكان البدء بالقرآن يف الفترة الصباحية، وملا فيها من صفاء ذهن التلميذ، بعد أخذ قسطاً 
م من الراحة يف ليلته، فجعل أولوية القرآن الكرمي يف وقت صفاء الذهن واالستعداد اجليد للمتعل

كما ربط االنتقال إىل املادة األخرى من الربنامج اليومي بالتثبت واإلتقان مث جاء توقيت اخلروج 
بني األغراض وممارسة متطلبات الرماية، ويكون اخلروج للرمي بعد العلم، وهم يف شوق إليه، 

 القيلولة، فيتحقق هلم بذلك أعلى درجات الكفاءة واإلتقان، ويأيت يف ختام الربنامج اليومي فترة
  .١تلك الفترة الضرورية لراحة البدن والنفس والعقل

 راعى عمر بن عبد العزيز كل ما له ارتباط بالعلم، ومال له تأثري : ـ مراعاة املؤثرات التعليمية٥
على الفهم وحسن التلقي، وما يزيد من إدراك العقل من قريب أو بعيد، فكان أول أمر اهتم به 

معلمهم وجدوى علمه، واقتداؤهم بأدبه وخلقه، : ده وأخالقهم وأدم هووبتأثريه على علم أوال
مراعاة ما قد يسببه اللني وعدم التزام اجلد يف القول، وإكثار الضحك، واهلزل : واألمر الثاين

واللعب أحياناً، من التباطؤ يف أداء متطلبات التعليم، من إقدام وعلو مهه، وفهم وإدراك بالكفاءة 
ما ينجم عن تيار اون واملالهي والغناء، وحضور املعازف، من ضياع وقت : ، والثالثاملطلوبة

مراعاة النواحي النفسية للناشئني، وما قد : أوىل أن يكون للعلم، وتبلد اإلحساس العلمي، ورابعها
يصيبهم من امللل،وتأثري ذلك على املستوى املطلوب من الفهم، وضرورة الترويح عن النفس ساعة 
بعد ساعة، وجعل وقتاً للراحة بني احلني واآلخر، وأخري اإلهتمام باملردود اإلجيايب للرياضة وممارسة 

  ٢الرماية والسري بني األغراض على اجلسم وصحته والعقل وسالمته والذهن وصفائه
  :ابنه عبد امللك: ـ من نتائج منهج عمر بن عبد العزيز يف تربية أوالده* 

يف تربية أوالده ذلك النموذج الرباين املتمثل يف ابنه عبد امللك، ويعترب عبد من نتائج منهج عمر   
امللك منوذج للشباب الذي عاش يف رغد العيش، وسعة الرزق، ورفاهية احلياة، فحياته مثال لكثري 

  :من أبناء املسلمني الذين كانوا على شاكلته وإليك شيء من مواقفه
 بكر بن عبد العزيز بن مروان وهو ابن أخي عمر بن عبد  عن عاصم بن أيب: ـ عبادته وبكاؤه١

وفدت إىل سليمان بن عبد امللك، ومعنا عمر بن عبد العزيز، فرتلت على ابنه عبد : العزيز قال
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امللك وهو عزب، فكنت معه يف بيت فصلينا العشاء، وأوى كل رجل منا إىل فراشه، مث قام عبد 
: صلِّي، حىت ذهب يب النوم، فاستيقظت فإذا هو يف هذه اآليةامللك إىل املصباح فأطفأه، مث قام ي

الشعراء ..)) (َما َأْغَنى َعْنُهْم َما َكاُنوا ُيَمتَُّعوَن * ُثمَّ َجاَءُهْم َما َكاُنوا ُيوَعُدوَن * َأَفَرَأْيَت ِإْن َمتَّْعَناُهْم ِسِنيَن((
: نها فعل مثل ذلك، حىت قلتفبكى، مث يرجع إليها، فإذا فرغ م). ٢٠٦ ـ ٢٠٥: ، اآليتان 

ال إله إال اهللا واحلمد هللا كاملستيقظ من النوم ألقطع ذلك : سيقتله البكاُء، فلما رأيت ذلك قلت
  . رمحه اهللا١عليه، فلما مسعين سكت فلم أمسع له حسا

 مجع عمر بن عبد العزيز الناس واستشارهم يف رد مظامل احلجاج، فكان : ـ علمه وفقهه وفهمه٢
يا أمري املؤمنني، ذاك أمر كان يف غري سلطانك وال واليتك، فكان : كلما استشار رجالً قال له

يا أَبه ما من : كلما قال له رجل ذلك أقامه، حىت خلص بابنه عبد امللك، فقال له ابنه عبد امللك
أنك ابين، لقلت لوال : فقال عمر. رجل استطاع أن يرد مظامل احلجاج إن مل يردها أن يشركه فيها

أنك أفقه الناس، وهذا الذي قاله عبد امللك، ومدحه عليه أبوه، وهو الصواب، فإن اإلمام إذا قدر 
  .٢على رد مظامل من قبله من الوالة وجب عليه وهو ذلك حبسب االستطاعة

 يقتضى وقد كان عمر بن عبد العزيز وأبنه عبد امللك من العلماء الذين مجعوا بني العلم باهللا الذي  
خشيته وحمبته والتبتل إليه، وبني العلم باهللا الذي يقتضي معرفة احلالل واحلرام والفتاوى 

  .٣واألحكام
مات ابن لعمر بن عبد العزيز، فجاء عمر فقعد عند رأسه، وكشف :  ـ تذكريه والده باملوت٣

ا أمري ما أقبل من أشغلك ي: الثوب عن وجهه فجعل ينظر إليه ويستدمع، فجاء عبد امللك ابنه فقال
. املوت إليك؟ بل هو يف شغل عما حل لديك، فكأن قد حلقت به وساويته حتت التراب بوجهك

رمحك اهللا يا بين، فواهللا، إنك لعظيم الربكة ما علمتك على أبيك نافع املوعظة : فبكى عمر مث قال
مت أن ملك املوت ملن وعظت، وأمي اهللا، إن كان الذي رأيت من جزعي على أخيك، ولكن ملا عل

  .٤دخل داري فراعين دخوله، فكان الذي رأيت، مث أمر جبهازه
بعث إيلّ عمر بن عبد :  قال ميمون بن مهران قال:ـ صالبته يف الدين وقوته يف تنفيذ احلق٤

ما ترون يف هذه األموال اليت أخذت من الناس ظلماً : العزيز وإىل مكحول وإىل أيب قالبة فقال
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أرى أن تستأنف فنظر إيلَّ عمر كاملستغيث يب، : ئذ قوالً ضعيفاً، فكرهه فقالفقال مكحول يوم
فلما دخل عليه . فإنه ليس بدون من رأيت. يا أمري املؤمنني، ابعث إىل عبد امللك، فأحضره: فقلت

يا عبد امللك، ما ترى يف هذه األموال اليت أخذت من الناس ظلماً، وقد حضروا يطلبوا وقد : قال
  .١فإن مل تفعل كنت شريكاً ملن أخذها)) أن تردها((أرى: ا مواضعها؟ قالعرفن

 دخل عمر بن عبد العزيز على أبنه يف وجعه ـ من الطاعون ـ : ـ مرضه وموته رمحه اهللا٥
يا بين، إن تكن يف ميزاين أحب علي من أن : قال. أجدين يف احلق: يا بين، كيف جتد؟ قال: فقال

. ٢وأنا يا أبه لئن أكون ما حتب أحب إيلّ من أن يكون ما أُحب: ل ابنهفقا. أكون يف ميزانك
رمحك اهللا يا بين، فلقد كنت براً بأبيك، وما زلت منذ : وحني دفن ابنه خطب على قربه فقال

وهبك اهللا يل مسروراً، وال واهللا ما كنت أشد سروراً وال أرجى حلظي من اهللا فيك، منذ وضعتك 
صريك اهللا إليه، فرمحك اهللا وغفر ذنبك وجزاك اهللا بأحسن عملك وجتاوز عن يف املوضع الذي 

مسيئه، ورحم كلَّ شافع يشفع لك خبري من شاهد وغائب، رضينا بقضاء اهللا وسلّمنا ألمره، 
مث كتب إىل نائبه على الكوفة كتاباً ينهى أن يناح على ابنه، . ٣مث انصرف. واحلمد اهللا رب العاملني

أن عبد : دة الناس حينئذ يف الناحية على امللوك وأوالدهم ويف ذلك الكتاب كان فيهكما كانت عا
امللك ابن أمري املؤمنني كان عبداً من عباد اهللا، أحسن اهللا إليه يف نفسه، وأحسن إىل أبيه فيه، 

، أعاشه اهللا ما أحب أن يعيشه، مث قبضه إليه حني أحب أن يقبضه، وهو فيما علمت باملوت مرتبط
نرجو فيه من اهللا رجاء حسناً، فأعوذ باهللا أن تكون يل حمبة يف شيء من األمور ختالف حمبة اهللا فإن 

أحببت أن أكتب إليك : خالف ذلك ال يصح يف بالئه عندي وأحسانه إيل ونعمته علي مث قال
ذلك بذلك وأعلمكه من قضاء اهللا  فال أعلم، من ينوح عليه يف شيء من قبلك، وال اجتمع على 

أحد من الناس، وال رخصت فيه لقريب وال بعيد، واكفين يف ذلك بكفاية اهللا وال ألو منك فيه ـ 
يا بين، لقد : ملا هلك عبد امللك بن عمر قال أبوه: وجاء يف رواية. ٤إن شاء اهللا ـ والسالم عليك
 الدُّ: ((كنت كما قال اهللا عز وجل  اْلَحَياِة  ِزيَنُة  َواْلَبُنوَن وإين ). ١٤٦: الكهف، آية)) (ْنَيااْلَماُل

واهللا ما يسرين أين . ألرجو أن تكون اليوم من الباقيات الصاحلات اليت هي خري ثواباً وخري أمالً
وكان عمر بن عبد . ٦وقد تويف عبد امللك بن عمر وكان عمره تسع عشرة سنة. ٥دعوتك فأجبتين

                                                 
) .۲/٤۸۸(ر نفسه  المصد

1
 

) .۲/٤۹٥( المصدر نفسه 
2
  

) . ۲/٤۹٥( المصدر نفسه 
3
  

) .۲/٤۹٦( مجموع رسائل الحافظ بن رجب 
4
  

) .۲/٤۹٦( المصدر نفسه 
5
  

) .۲/٤۹۸( المصدر نفسه 
6
  



 

 142 

ال واهللا ما رأيت فىت : مللك إين أخربك خرباًيا عبد ا: العزيز يثين على ولده وقال البنه ذات يوم
. ١ماشياً قط أنسك منك نسكاً وال أفقه فقهاً وال أقرأ منك، وال أبعد يف صبوة يف صغري وال كبري

وقال عمر بن عبد العزيز واهللا لوال أن يكون يب زينة من أمر عبد امللك ما يزين يف عني الوالد من 
إن عبد امللك ملا تويف جعل أبوه يثين عليه عند : جاء يف رواية، و٢ولده لرأيت أنه أهل للخالفة

مل؟ وأنت تثين عليه؟ : ال، قال: يا أمري املؤمنني، لو بقي كنت تعهد إليه؟ قال: قربه، فقال له رجل
: ، وقال ميمون بن مهران٣أخاف أن يكون زين يف عيين منه ما يزين يف عني الوالد من ولده: قال

هذا من نتائج . ٤ثة يف بيت خرياً من عمر بن العزيز، وابنه عبد امللك، وموالهم مزاحمما رأيت ثال
  .املنهج التربوي والعلمي الذي سار عليه عمر يف تربية أوالده

  :حياته مع الناس ـ* 

  : ـ اهتمامه بإصالح اتمع١
كرات، وقد كتب يف كان اهتمامه بإصالح اتمع كبرياً وعمل على إزالة ما يتفشى فيه من املن  

أما : ذلك إىل أحد والته كتاباً طويالً بليغاً، فورد بعض فقراته لألمهية وعظيم الفائدة، وفيه يقول
بعد فإنه مل يظهر املنكر يف قوم قط مث مل ينههم أهل الصالح منهم إال أصام اهللا بعذاب من عنده

العقوبات والنقمات ما قمع فيهم أو بأيدي من يشاء من عباده، وال يزال الناس معصومني من   
أهل الباطل، واستخفي فيهم باحملارم، فال يظهر من أحد منهم حمرم إال  انتقموا ممن فعله، فإذا 
ظهرت فيهم احملارم فلم ينههم أهل الصالح نزلت العقوبات من السماء إىل األرض على أهل 

عهم وإن كانوا خمالفني هلم، فإين مل أمسع املعاصي واملداهنني هلم، ولعل أهل اإلدهان أن يهلكوا م
اهللا تبارك وتعاىل فيما نزل من كتابه عند مثُلَة أهلك ا أحداً جنَّى أحداً من أولئك، إال أن يكونوا 
الناهني عن املنكر، ويسلط اهللا على أهل تلك احملارم إن هو مل يصبهم من عنده أو بأيدي من يشاء 

والنقم، فإنه رمبا انتقم بالفاجر من الفاجر وبالظامل من الظامل، مث صار من عباده من اخلوف والذل 
كال الفريقني بأعماهلما إىل النار، فنعوذ باهللا أن جيعلنا ظاملني، أو أن جيعلنا مداهنني للظاملني، وإنه 

ب اهللا قد بلغين أنه قد كثر الفجور فيكم وأمن الفساق يف مدائنكم وجاهروا من احملارم بأمر ال حي
تعاىل من فعله، وال يرضى املداهنة فيه، كان ال يظهرِ مثلَه عالنية قوم يرجون هللا وقاراً وخيافون منه 
غرياً، وهم األعزون األكثرون من أهل الفجور، وليس بذلك مضى أمر سلفكم، وال بذلك متت 
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 اْلُك((نعمة اهللا تعاىل عليهم، بل كانوا كما قال تعاىل  َعَلى  َبْيَنُهْمَأِشدَّاُء  ُرَحَماُء : الفتح، آية)) (فَّاِر
 َلاِئٍم).((١٩  َلْوَمَة  َيَخاُفوَن  َوَلا  اللَِّه  َسِبيِل  ِفي  ُيَجاِهُدوَن  اْلَكاِفِريَن  َعَلى ). ٢٤: املائدة، آية)) ( َأِعزٍَّة

هدة هلم ولعمري إن من اجلهاد يف سبيل اهللا الغلظة على أهل حمارم اهللا تعاىل باأليدي واأللسن واا
فيه، وإن كانوا اآلباء، وإمنا سبيل اهللا طاعته ولقد بلغين أنه بطأ بكثري من الناس عن األمر باملعروف 

فالن حسن اخللق قليل التكلف، مقبل على نفسه، وما : والنهي عن املنكر اتقاء التالوم أن يقال
أقبل على نفسه من كان جيعل اهللا أولئك أحسانكم أخالقاً، بل أولئك أسوأكم أخالقاً، وما 

كذلك، بل أدبر عنها، وال سلم من الكلفة هلا بل وقع فيها، إذ رضي لنفسه من احلال غري ما أمر 
ففي هذا الكتاب املهم يبني عمر بن . ١اهللا أن يكون عليه من األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وهي أن أي جمتمع جياهر فيه أهل عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل سنة اهللا جل وعال اليت ال تتخلف، 
الفساد مبعاصيهم، مث ال ينهاهم أهل الصالح وال ينكرون عليهم فال بد أن يصيبهم اهللا تعاىل 
بإحدى ثالث ـ أن يصيبهم اهللا بعذاب من عنده، أو أن يصيبهم بعذاب على أيدي من يشاء من 

 من العصاة الفجار، أو يصيبهم اهللا عباده، وقد يكون هؤالء من الظلمة اجلبارين فينتقم اهللا م
ويبني عمر يف هذا الكتاب أن السكوت عن أهل . باخلوف واجلوع والذل وأنواع النقم واملصائب

املعاصي ااهرين ليس من عمل الصحابة رضي اهللا عنهم، بل قد وصفهم اهللا تعاىل بالشدة والغلظة 
اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل الغلظة على منتهكي على املخالفني ااهرين باملعاصي، ويذكر أن من 

حمارم اهللا واإلنكار عليهم باأليدي واأللسن وإن كانوا من أقرب األقارب، وهذا التوسع يف معىن 
 َعَلْي((اجلهاد له أدلته الشرعية مثل قول اهللا جل وعال  َواْغُلْظ  َواْلُمَناِفِقيَن  اْلُكفَّاَر  َجاِهِد  النَِّبيُّ  َأيَُّها ِهْم َيا

 َوِبْئَس  َجَهنَُّم وإمنا يكون جهاد املنافقني باإلنكار عليهم ). ٩: التحرمي، آية)) ( الَمِصيرَوَمْأَواُهْم
ويصحح عمر يف هذا الكتاب مفهوماً خاطئاً عند بعض الناس، وهو وصفهم ٢والشدة يف معاملتهم

، حيث يبني أن هذا سيء القاعد عن إنكار املنكر بأنه حسن اخللق قليل التكلف مقبل على نفسه
اخللق، حيث يتعامل مع املخالفني بالسلبية وعدم املباالة مع أم حباجة إىل الشفقة والرمحة، وإمنا 
يظهر ذلك مبحاولة إصالحهم، ويرد على قوهلم بأنه قليل التكلف مقبل على نفسه بأنه مل يقبل 

بل أقبل على هلكتها، حيث أن على نفسه مبحاولة إنقاذها من النار ورفع درجتها يف اجلنة 
السكوت عن اإلنكار معصية حياسب عليها مرتكبها وقد تورده إىل النار، وإذا كان يف مفهوم 
الناس أن الساكت قليل التكلف فإنه قد تكلف أمراً عظيماً حيث خالف أمر اهللا تعاىل ورسوله 
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، وكانت كتب عمر ١ملنكر صلى اهللا عليه وسلم مبا وجب عليه من األمر باملعروف والنهي عن ا
ما كان : بن عبد العزيز كلها يف إصالح اتمع كما جاء يف خرب إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال

يقدم على أيب بكر ابن حممد بن عمرو بن حزم كتاب من عمر إال فيه رد مظلمة أو إحياء سنة أو 
  .٢إطفاء بدعة أو قَسم أو تقدير عطاء أو خري، حىت خرج من الدنيا

إين مل أمجعكم ألمر :  خطب عمر بن عبد العزيز ذات يوم فقال: ـ تذكريه الناس باآلخرة٢
أحدثته، ولكين نظرت يف أمر معادكم وما أنتم أليه صائرون فوجدت املصدق به أمحق، واملكذب 

وهذه خطبة بليغة على قصرها، فإا تذكرة حية مبصري اإلنسان بعد املوت، . ٣به هالكاً مث نزل
فالذي يؤمن بالبعث بعد املوت وما قبله من عذاب القرب ونعيمه وما بعد ذلك من احلساب واملصري 
إىل النعيم الدائم أو إىل الشقاء الدائم، مث ال يعد العدة الكافية لذلك اليوم يعترب حقاً أمحق حيث مل 

من خطبه يف تذكري الناس  ، و٤يستعمل عقله يف اإلعداد ملستقبله بعد املوت مع إميانه مبا سيكون فيه
باملوت واآلخرة، فقد بني عمر يف بعض خطبه أن اإلنسان خلق لألبد ولكنه من دار إىل دار قال 

يا أيها الناس، ال : وقال يف إحدى خطبه. ٥إمنا خلقتم لألبد، ولكنكم من دار إىل دار تنقلون: عمر
ها ترحلون، فاهللا اهللا عباد اهللا يف تغرنكم الدنيا واملهلة فيها، فعن قليل عنها تنقلون وإىل غري

أنفسكم فبادروا ا الفوت قبل حلول املوت، وال يطل بكم األمد، فتقسوا قلوبكم فتكونوا كقوم 
، وقد حتدث عمر بن ٦دعو إىل حظهم فقصروا عنه بعد املهلة، فندموا على ما قصروا عند اآلخرة

  . كثرياً يف خطبه ومواعظه رمحه اهللاعبد العزيز عن املوت واآلخرة واالستعداد للقاء اهللا
أما بعد أيها الناس فال يطولن عليكم :  قال عمر يف إحدى خطبه: ـ تصحيح املفاهيم اخلاطئة٣

األمد، وال يبعدن عليكم يوم القيامة، فإن من وافته منيته فقد قامت قيامته، ال يستعتب من شيء 
لسنة، وال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا، أال وال يزيد يف حسن، أال ال سالمة ال مرئ يف خالف ا

وإنكم تعدون اهلارب من ظلم إمامه عاصياً، أال وأن أوالمها باملعصية اإلمام الظامل، أال وإين أعاجل 
أمراً ال يعني عليه إال اهللا، قد فين عليه الكبري، وكرب عليه الصغري، وفصح عليه األعجمي، وهاجر 

إنه حلبيب علي أن أوفر أموالكم : اً ال يرون احلق غريه مث قالعليه األعرايب، حىت حسبوه دين
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ففي هذه اخلطبة يذكر عمر بن عبد العزيز املسلمني بقرب . ١وأعراضكم إال حبقها وال قوة إال باهللا
يوم القيامة، فإن من وافته منيته قامت قيامته، فلينظر إىل املوت الذي قد يفاجئه يف أية حلظة، 

يع أن يعتذر من أعماله السيئة اليت سود ا صحيفته، وال يستطيع أن يستزيد من وحينها ال يستط
عمل صاحل بيض به صحيفته،ويندم حينما ال ينفع الندم على ما فاته يف حياته يوم أن كان قادراً 
على التوبة النصوح والتزود بالعمل الصاحل، مث يبني أن السالمة كل السالمة من إتباع سنة رسول 

 صلى اهللا عليه وسلم، وهذا بيان ألحد عنصري العمل الصاحل وهم اإلخالص هللا تعاىل ومتابعة اهللا
السنة، وهو ذا يعاجل واقعاً ال ينقص العمل فيه اإلخالص وإمنا ينقصه إتباع السنة، حيث فشت 

نن البدع بعد انقراض عهد الصحابة رضي اهللا عنهم، وفساد بعض الوالة الذين حياربون بعض الس
اليت ال تتفق مع أهوائهم، مث بني أحد العواصم اليت تعصم من انتشار البدع وفساد أمور األمة حيث 

فإذا كان بعض الوالة قد تسول هلم نفوسهم األمارة بالسوء .وال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا: قال
نه ال طاعة هلم، وذا أو جماملة اآلخرين بأن يأمروا الناس مبعصية اهللا، أو ميهدوا السبل لذلك، فأ

ينقطع سبب مهم من أسباب سريان تلك املخالفات وهو ما لوالة األمر من طاعة على األمة، فإذا 
حتددت هذه الطاعة بطاعة اهللا تعاىل مل يكن هلوى النفوس تأثري على انتشار الفساد يف اتمع 

عتبار اهلارب من إمامه الظامل مث يبني أن ما جرى عليه العرف من ا. وتصبح الكلمة ألهل اإلصالح
عاصياً ليس له اعتبار يف النظر الشرعي ألن تصرفه هذا هو أحد األسباب اليت يتخذها للخالص من 
الظلم، وأوىل من يوصف باملعصية من وقع منه الظلم، وكون عمر يبني هذا وهو يف أعلى موقع من 

لعصبية للقرابة، وإخالصه هللا تعاىل املسئولية ـ كخليفة ـ دليل على جترده من حظ النفس ومن ا
مث يصف الواقع االجتماعي الذي اختلطت فيه العادات بالدين والبدع بالسنن، ونشأ عليه أفراد 
اتمع، وتربى على توجيهه من أسلم من العجم، ومن هاجر من األعراب حىت حسبوه هو الدين، 

مي بعض األعراف اجلاهلية فإن ذلك وحينما خيتلط العرف االجتماعي فيتسرب إىل العرف اإلسال
يؤثر على تربية أفراد اتمع وتتشربه قلوم ألن األعراف اجلاهلية متيل إىل تلبية أهواء النفوس وإن 
كانت منحرفة جائرة، فيصعب بعد ذلك على املصلحني أن خيلّصوا العرف االجتماعي اإلسالمي 

زمن، ألن كل احنراف له أنصاره ومؤيدوه، وليس من تلك األخالط املتسربة املتراكمة على مر ال
كل أفراد اتمع يفهمون األمور على حقيقتها، وحينما يقوم املصلحون مبحاولة التنقية يقوم دعاة 
السوء بتشويه إصالحهم ودعوة الناس إىل البقاء على املوروثات، ألن كوا موروثات يعطيها يف 

ن حينما ينبع اإلصالح من أعلى قمة يف املسئولية كما هو نظر بعض الناس شيئاً من القداسة، ولك
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احلال يف عهد عمر بن عبد العزيز فإن نتائج اإلصالح تكون كبرية وسريعة املفعول، ألن معه ما 
  .١خولّه اهللا تعاىل من طاعة الرعية ما دام يف طاعة اهللا تعاىل إىل جانب قوة السلطان املعهودة

 كتب عمر بن عبد العزيز إىل الضحاك بن عبد الرمحن وكان مما جاء : ـ إنكاره العصبية القبلية٤
إن ما هاجين على كتايب هذا أمر ذكر يل عن رجال من أهل البادية، ورجال أمروا : يف كتابه

حديثاً، ظاهر جفاؤهم قليل علمهم بأمر اهللا اغتروا فيه باهللا غرة عظيمة، ونسوا فيه بالءه نسياناً 
 نعمه تغيرياً مل يكن يصلح هلم أن يبلغوه وذكر يل أن رجاالً من أولئك عظيماً، وغريوا فيه

يتحاربون إىل مضر وإىل اليمن، يزعمون أم والية على من سواهم، وسبحان اهللا وحبمده ما 
أبعدهم من شكر نعمة، وأقرم من كل مهلكة ومذلة وصغر، قاتلهم اهللا أية مرتلة نزلوا، ومن أي 

. بأي أمر لصقوا ولكن قد عرفت أن الشقي بنيته يشقى، وأن النار مل ختلف باطالًأمان خرجوا، أو 
 َلَعلَُّكْم : ((أو مل يسمعوا إىل قول اهللا يف كتابه  اللََّه  َواتَُّقوا  َأَخَوْيُكْم  َبْيَن  َفَأْصِلُحوا  ِإْخَوٌة  اْلُمْؤِمُنوَن ِإنََّما

 َواْخَشْوِن اْلَي: ((وقوله). ١٠: احلجرات، آية)) (ُتْرَحُموَن  َتْخَشْوُهْم  َفَلا  ِديِنُكْم  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيِئَس ْوَم

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِديًنا َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف 

وقد ذكر يل مع ذلك أن رجاالً يتداعون إىل احللف، ال ).٣:املائدة، آية)) (لََّه َغُفوٌر َرِحيٌمِلِإْثٍم َفِإنَّ ال
وما كان من حلف يف اجلاهلية فلم يزده اإلسالم إال شدة فكان يرجو أحد : حلف يف اإلسالم قال

سالم حني من الفريقني حفظ حلفه الفاجر اآلمث الذي فيه معصية اهللا ومعصية رسوله، وقد ترك اإل
اخنلع منه وأنا أحذر كل من مسع كتايب هذا ومن بلغه أن يتخذ غري اإلسالم حصناً أو دون اهللا 
ودون رسوله ودون املؤمنني وليجة، حتذيراً بعد حتذير، وأذكرهم تذكرياً بعد تذكري وأشهد عليهم 

 مل آلُكم بالذي الذي آخذ بناصية كل دابة، والذي هو أقرب إىل كل عبد من حبل الوريد، وإين
كتبت به إليكم نصحاً مع إين لو أعلم أن أحداً من الناس حيرك شيئاً ليخذ له به أو ليدفع عنه ـ 

رجالً أو عشرية أو قبيلة أو أكثر من ذلك، فادع : أحرص ـ واهللا املستعان ـ على مذلته من كان
يكن أهل الرب وأهل اإلميان إىل نصيحيت وما تقدمت إليكم به، فإنه هو الرشد ليس له خفاء مث ل

نسأل اهللا أن خيلف فيما بيننا خبري خالفة يف ديننا : عوناً بألسنتهم، وإن كثرياً من الناس ال يعلمون
يف هذا الكتاب يعاجل أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز احنرافاً خطرياً . ٢وأُلفتنا وذات بيننا والسالم

أن طائفة من املسلمني الذين مل يتمكن اإلميان من قلوم، طرأ على اتمع اإلسالمي آنذاك، وهو 
ومل تعمر أفكارهم بالعلم الشرعي، فقد اختذوا ألنفسهم عالقات من روابط اجلاهلية اليت تقوم على 
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القبائل والعشائر، فيعطي الواحد منهم والءه لقبيلته سواء باحلق أو بالباطل وسواء بالعدل أو 
 قضية يهتم هلا ويدافع عنها ويدعو هلا، حىت أصبحوا ا إخوة يف اهللا بالظلم، وجيعل من قبيلته

متحابني بعد أن كانوا أعداء متحاربني، وسادوا جبماعتهم العامل وقد استفحلت هذه القضية حىت 
أصبح بعض ااهدين يتحاربون بينهم بدعوى قبلِّية، مما سبب تأخراً يف تقدم اجلهاد، وجرأ 

وحة على االنتقاض على املسلمني مرة بعد مرة، ووصلت احلال يف بعض البالد أصحاب البالد املفت
إىل أنه كلما توىل رجل له قبيلة يف تلك البالد قرب أفراد قبيلته وقواهم وتقوى م، فتحدث الفتنة 
وتثور القبائل األخرى، وما ذاك إال بسبب طرح رابطة اإلسالم اليت هي نعمة كربى على 

  .١ذ الروابط اجلاهلية بديالً عنهااملسلمني، وإختا
يا معشر :  ملا ويل عمر بن عبد العزيز قام الناس بني يديه، فقال: ـ رفضه للقيام بني يديه٥

املسلمني إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد، فإمنا يقوم الناس لرب العاملني، وإن اهللا فرض فرائض 
د عمر أن يقضي على العادات املوروثة اليت أرا. ٢وسن سنناً، من أخذ ا حلق ومن تركها محق

أشبه ا الوالة آنذاك األكاسرة والقياصرة، وعزم صارم على العودة باألمة إىل منهج اخللفاء 
أوهلما طموح .. الراشدين، وعمر هنا حيجم دافعني قويني يدفعانه إىل جماراة عشريته يف مظاهرهم

 قلوب الناس، وثانيهما رغبة عشريته امللحة يف اإلبقاء النفس حنو الظهور وفرض السلطة واهليبة يف
على هذه املظاهر، وتشنيعهم عليه يف خمالفة ما كان عليه أسالفه ولكنه تغلب على هذين الدافعني 
حبزم وإميان قوي، وكان الدافع الذي يدفعه إىل التواضع ورفض املظاهر الدنيوية هو خوفه من اهللا 

طموح فكره حنو اآلخرة وجتاوز املستقبل الدنيوي، وكان هذا الدافع تعاىل ورغبته فيما عنده، و
أقوى بكثري من اجلواذب األرضية، فنجح يف إجلام نفسه عن هواها وإسكات أصحاب املظاهر 

ويف . اخلادعة، وتصحيح مفاهيم اتمع فيما جيب أن تكون عليه الوالة والعالقة بينهم وبني الرعية
بيان ألسباب السعادة والشقاوة احلقيقية يف الدنيا واآلخرة، فمن طبقها . ضإن اهللا فرض فرائ: قوله

حلق بركب املتقني يف الدنيا، وأكرم به من رفقة صاحلة ، وسيق يوم القيامة إىل رضوان اهللا تعاىل 
  .٣واجلنة وأكرم به من مآل وعاقبة

ان وفد على عمر بن عبد  ذكر احلافظ ابن كثري أن ولد قتادة بن النعم: ـ تقديره أهل الفضل٦
  :من أنت؟ فقال مرجتالً: العزيز فقال له
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   أنا ابن الذي سالت على اخلد عينه
        داملصطفى أحسن الر ت بكفدفر   

  فعادت كما كانت ألول أمرها
        دما ر نسها عيناً ويـا حنسفيا ح  

  
  :فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك

   قعبان من لنبتلك املكارم ال      
  شيباً مبـاء فعادا بعـد أبـواال              

  
ففي هذا اخلرب موقف ألمري عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا . ١مث وصله وأحسن جائزته رضي اهللا عنه  

تعاىل يف إكرام ولد قتادة بن النعمان ملا وفد عليه حينما عرف نفسه مبا حدث ألبيه رضي اهللا عنه 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا يدل على تفوق عمر بن عبد العزيز يف يف هذا اخلرب على يد رس

اال األخالقي، وذلك بتقدير أهل الفضل، والتقدم يف خدمة اإلسالم واملسلمني، فإن ما حدث 
لقتادة رضي اهللا عنه من اقتالع عينه بتلك الصورة شاهد على إيغاله يف القتال وتعرضه للمهالك، 

ومن تقديره ألهل الفضل ما قام به لزياد . ٢أن متثلت فيه تلك املعجزة النبويةكما أنه شرف له 
موىل ابن عياش، فقد قدم عليه زياد موىل ابن عياش، وأصحاب له، فأتى الباب وبه مجاعة من 

السالم عليك يا أمري : الناس فأذن له دوم، فدخل عليه فنسي أن يسلم عليه باخلالفة، مث ذكر فقال
إين : واُألوىل مل تضرين، مث نزل عمر عن موضع كان عليه إىل األرض وقال: ، فقال له عمراملؤمنني

أعظم أن أكون يف موضع أعلو فيه على زياد، فلما قضي زياد ما يريد خرج، فأمر عمر خازن بيت 
 املال أن يفتحه لزياد ومن معه يأخذون منه حاجتهم، فنظر إليه خازن بيت املال فاقتحمته عينه أن

يكون يفتح ملثله بيت املال ويسلَّطُ عليه ـ وهو به غري عارف ـ ففعل اخلازن ما أمر به، فدخل 
زياد فأخذ لنفسه وألصحابه بضعاً ومثانني درمهاً أو بضعاً وتسعني درمهاً، فلما رأى ذلك اخلازن 

عمر بن عبد ففي هذا اخلرب صور من تواضع . ٣أمري املؤمنني أعلم مبن يسلط على بيت املال: قال
العزيز رمحه اهللا وتقديره للعلماء الربانيني فهو أوالً مل يبال بلقب اخلالفة وهو أعلى لقب عند 
املسلمني، واملناصب هلا فتنة يقع يف حبائلها من اغتروا باجلاه واملرتلة الدنيوية، أما أقوياء اإلميان فإن 
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من التواضع، ورمبا زادوا تواضعاً يف شخصيتهم ال تتغري بعد املنصب بل يظلون على ما هم عليه 
مث هو ثانياً نزل من مكانه حىت ال يعلو ذلك العامل الرباين زياد بن أيب زياد . مقابلة احترام الناس هلم

موىل عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة، وكون ذلك العامل من املوايل ال يرتل من قدره ابن عمر، فإن 
النسب، وموقف كرمي هلذا العامل الرباين حيث مل يأخذ من بيت العربة بالعلم والتقوى ال بشرف 

املال إال ذلك القدر الزهيد مع أنه قد مكن منه، وهذا مثال رفيع من أمثلة الزهد والورع، وحني ما 
تكون النفوس كبرية والعقول راجحة فإا تعف عن متاع الدنيا الذي يتنافس عليه الصغار، وتطمح 

  .١خرة اخلالد الذي يتنافس فيه الكبارببصرها حنو نعيم اآل
 كان بني وفد املهنئني لعمر باخلالفة من أهل احلجاز غالم صغري : ـ املرء بأصغريه قلبه ولسانه٧

مهالً يا : وكان الوفد قد اختار الغالم ليتكلم عنهم، وهو أصغرهم، فلما بدأ بالكالم قال له عمر
قلبه ولسانه، فإذا : مهالً يا أمري املؤمنني، املرء بأصغريه: غالم ليتكلم من هو أسن منك، فقال الغالم

، يا أمري املؤمنني لو كان التقدم ٢منح اهللا العبد لساناً الفظاًُ وقلباً حافظاً، فقد إستجاد له احللية
.  ـ٣بالسن لكان يف األمة من هو أسن منك ـ أي أحق مبجلسك هذا ممن هو أكرب منك سناً

، قدمنا ٤نعم يا أمري املؤمنني، حنن وفود التهنئة ال وفود املرزئة: م، قالحتدث يا غال: فقال عمر
إليك من بلدنا، حنمد اهللا الذي من بك علينا مل خيرجنا إليك رغبة وال رهبة، أما الرغبة فقد أتانا 

 فأعجب عمر بفصاحة الغالم وعلمه، ٥منك إيل بلدنا، وأما الرهبة فقد أمننا اهللا بعدلك من جورك
سداد رأيه، فما كان من عمر إال أن شجعه على ذلك، وزاده ثقة بنفسه وجراءة ليكون هذا و

عظنا يا : احلادث موقفاً تربوياً يتعلم فيه الغالم يف حضرة خليفة املسلمني، فطلب منه املوعظة فقال
ل أملهم نعم يا أمري املؤمنني، إن أناساً من الناس غرهم حلم اهللا عنهم، وطو: غالم وأوجز، فقال

وحسن ثناء الناس عليهم، فال يغرنك حلم اهللا عنك، وطول أملك وحسن ثناء الناس عليك فتزل 
  :قدمك مث نظر عمر يف سن الغالم فإذا هو قد أتت عليه بضع عشرة سنة، فأنشأ يقول

  تعلم فليس املـرء يولد عاملاً        
  وليس أخو علم كمن بات جاهل                
  لم عندهوإن كبري القوم ال ع        
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  ١صغري إذا التفـت عليـه احملافل                
  
 كان عمر يتابع أمور املسلمني ويفتح األبواب على : ـ امرأة مصرية مسكينة تشتكي لعمر٨

فقد كان بريد عمر بن عبد العزيز ال يعطيه أحداً من الناس إذا خرج : مصرعيها لسماع أخبارهم
ليه فرتونة السوداء موالة ذي أصبح كتاباً تذكر فيه كتاباً إال محله، فخرج بريد من مصر فدفعت إ

بسم اهللا الرمحن الرحيم، من عبد : أن هلا حائطاً قصرياً، وأنه يقتحم عليها فيسرق دجاجها، فكتب
اهللا أمري املؤمنني إىل فرتونة السوداء موالة ذي أصبح، بلغين كتابك وما ذكريت من قصر حائطك 

قد كتبت كتاباً إىل أيوب بن شرحبيل ـ وكان أيوب عامله وأنه يدخل عليك فيسرق دجاجك، ف
على صالة مصر وحرا ـ آمره بأن يبين لك ذلك حيصنه لك مما ختافني إن شاء اهللا، وكتب إىل 

فإن فرتونة موالة ذي : من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل ابن شرحبيل، أما بعد: أيوب بن شرحبيل
أنه يسرق منه دجاجها وتسأل حتصينه هلا، فإذا جاءك كتايب أصبح كتبت تذكر قصر حائطها، و

هذا فاركب أنت بنفسك إليه حىت حتصنه هلا، فلما جاء الكتاب إىل أيوب ركب ببدنه حىت أتى 
اجليزة يسأل عن فرتونة حىت وقع عليها، وإذا هي سوداء مسكينة، فأعلمها مبا كتب به أمري املؤمنني 

  .٢وحصنه هلا
فإنكم تعدون أنفسكم : أما بعد:  كتب إىل األسارى بالقسطنطينية:اء األسرى ـ اهتمامه بفد٩

أسارى، معاذ اهللا بل أنتم احلبساء يف سبيل اهللا، واعلموا أنين لست أقسم شيئاً بني رعييت إال 
خصصت أهليكم بأوفر نصيب وأطيبه وأين قد بعثت إليكم مخسة دنانري ولوال إين خشيت إن 

ة الروم عنكم لزدتكم، وقد بعثت إليكم فالن بن فالن يفادي صغريكم زدتكم أن حيبسه طاغي
. ٣وكبريكم، ذكركم وأنثاكم، حركم ومملوككم مبا سئل به، فأبشروا مث أبشروا والسالم عليكم

ويف هذا الكتاب يتجلى مسو أخالق عمر وعظم شعوره باملسئولية كنموذج راقي حلاكم مسلم 
 اهللا يف حقوق رعيته مبنتهى اإلخالص واألمانة حيث واسى أسرى الذي  خياف اهللا فرياعيه، ويتقى

املسلمني لدى الروم، حيث شبههم باملرابطني الذين حبسوا أنفسهم يف سبيل اهللا تعاىل، فهم ذا 
ينالون أجر املرابطني وإىل جانب هذه املواساة املعنوية فإنه قد واساهم باملال الذي أمدهم به، 

ا أخربهم به من كفالة أسرهم يف حال غيبتهم، كما أنه وعدهم مجيعاً مبفادام وأزاح اهلم عنهم ومب
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لفك أسرهم، وهذه معاملة كرمية يستحقها هؤالء األسرى الذين خرجوا بأنفسهم حلماية اإلسالم 
  .١ونصره

إن جند الرجل : أن اقضوا عن الغارمني فكتب إليه:  كتب إىل عماله: ـ قضاء ديون الغارمني١٠
البد للرجل من املسلمني من : ملسكن واخلادم، وله الفرس، وله األثاث يف بيته، فكتب عمرله ا

مسكن يأوي رأسه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس جياهد عليه عدوه، وأثاث يف بيته، ومع ذلك فهو 
، ففي هذا اخلرب يأمر أمري املؤمنني عمر بقضاء الديون عن ٢غارم، فاقضوا عنه ما عليه من الدين

لغارمني وإن كانوا ميلكون املسكن واألثاث واخلادم والفرس، وهو مظهر عظيم من مظاهر الرمحة ا
واملواساة، واالهتمام بشئون الرعية، وهكذا يتصرف األئمة العادلون بأموال األمة، حيث يغنون ا 
 فقريها وجيربون به كسريها، ويفكون ا أسريها، ويقضون به عن معسرها، ويسدون به خلة

  .٣معوزها
 أرسل عمر بن عبد العزيز إىل صاحب الروم رسوالً، : ـ خرب األسري األعمى عند الروم١١

فأتاه وخرج من عنده يدور، فمر مبوضع فسمع فيه رجالً يقرأ القرآن ويطحن، فأتاه فسلم عليه فلم 
لبلد، فاعلمه أنه وأىنّ بالسالم يف هذا ا: يرد عليه السالم ـ مرتني أو ثالث ـ مث سلم عليه فقال له

وإين أسرت يف موضع كذا وكذا، فأتى : ما شأنك؟ فقال: رسول عمر إىل صاحب الروم، قال له
إن مل تفعل مسلت عينيك، فاخترت : يب إىل صاحب الروم، فعرض علي النصرانية فأبيت، وقال يل

ها وخببزة ديين على بصري، فسمل عيين وصريين إىل هذا املوضع، يرسل إيل كل يوم حبنطة أطحن
فما فرغت من اخلرب حىت : آكلها ، فسار الرسول إىل عمر بن عبد العزيز فأخربه، خرب الرجل، قال

فقد بلغين خرب : أما بعد: رأيت دموع عمر قد بلّت ما بني يديه مث أمر، فكتب إىل صاحب الروم
ك من اجلنود جنوداً فالن بن فالن فوصف له صفته، وأنا أقسم باهللا لئن مل ترسله إيل ألبعثن إلي

فدفع إليه ! ما أسرع ما رجعت: وملا رجع إليه الرسول قال. يكون أوهلا عندك وأخرها عندي
ما كنا لنحمل الرجل الصاحل على هذا، بل نبعث إليه به : كتاب عمر بن عبد العزيز، فلما قرأه قال

 عن سريره أعرف يف وجهه فأقمت انتظر مىت خيرج به، فأتيته ذات يومٍ فإذا هو قاعد قد نزل: قال
إنه قد أتاين من : ال ـ وقد أنكرت ما رأيت ـ فقال: تدري مل فعلت هذا؟ فقلت: الكآبة، فقال

إن الرجل الصاحل إذا : بعض أطرايف أن الرجل الصاحل قد مات، ولذلك فعلت ما فعلت، مث قال
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أتأذن يل أن : فقلت له. رهمكان بني القوم السوء مل يترك بينهم إال قليالً  حىت خيرج من بني أظه
ما كنا لنجيبه إىل ما أمر يف حياته مث نرجع فيه بعد : أنصرف ـ وأيست من بعثه الرجل معي فقال

  .١مماته، فأرسل معه الرجل
 قدمت امرأة من العراق على عمر بن : ـ املرأة العراقية اليت فرض لبناا من بيت املال١٢

ال فلجي إن : هل على أمري املؤمنني حاجب؟ فقالوا: لتعبد العزيز فلما صارت إىل باباه قا
أحببت، فدخلت املرأة على فاطمة وهي جالسة يف بيتها، ويف يدها قطن تعاجله، فسلمت فردت 

إمنا : أدخلي، فلما جلست املرأة رفعت بصرها ومل تر شيئاً له بال، فقالت: عليها السالم وقالت هلا
إمنا خرب هذا البيت عمارة بيوت : ب فقالت هلا فاطمةجئت ألعمر بييت من هذا البيت اخلر

فأقبل عمر حىت دخل الدار، فمال إىل بئر يف ناحية الدار فانتزع منها دالء فصبها : أمثالك، قال
استتري من هذا : على طني كان حبضرة البيت ـ وهو يكثر النظر إىل فاطمة ـ فقالت هلا املرأة

مث اقبل عمر : قال. ليس هو بطيان، هو أمري املؤمنني: ، فقالتالطيان فإين أراه يدمي النظر إليك
: فسلم ودخل بيته، فمال إىل مصلى كان له يف البيت يصلي فيه، فسأل فاطمة عن املرأة، فقالت
: هي هذه، فأخذ مكتالً له فيه شيء من عنب فجعل يتخري هلا خريه يناوهلا إياه مث اقبل عليها وقال

 من أهل العراق يل مخس بنات كُسلٌ كٌسد، فجئتك أبتغي حسن نظرك امرأة: ما حاجتك؟ فقالت
: كسل كسد، ويبكي، فأخذ الدواة والقرطاس فكتب إىل وايل العراق، فقال: هلن، فجعل يقول

احلمد هللا، مث سأل عن الثانية والثالثة والرابعة، : مسي كرباهن، فسمتها ففرض هلا، فقالت املرأة
فرض هلا، فلما فرض لألربعة استفزها الفرح فدعت له فجزته خرياً، فرفع يده واملرأة حتمد اهللا ف

كنا نفرض هلن حيث كنت تولني احلمد أهله، فمري هؤالء األربع يفضن على هذه : وقال
فخرجت بالكتاب حىت أتت به العراق، فدفعته إىل وايل العراق، فلما ذهبت إليه بالكتاب . اخلامسة

نعم، فصاحت : أمات؟ قال: رحم اهللا صاحب هذا الكتاب، فقالت: البكى واشتد بكاؤه، وق
  .٢ال بأس عليك، ما كنت ألرد كتابه يف شيء، فقضى حاجتها وفرض لبناا: وولولت، فقال

إنه ال حيل لكم أن تأخذوا ملوتاكم فارفعوهم :  قال عمر بن عبد العزيز: ـ إحياؤه لسنة العطاء١٣
ويف رواية أخرجها ابن سعد من خرب أيب بكر بن حزم . ٤ نفرض له٣إلينا واكتبوا لنا كل منفوس

كنا خنرج ديوان أهل السجون فيخرجون إىل أعطيام بكتاب عمر بن عبد العزيز، وكتب : قال
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من كان غائباً قريب الغيبة فأعط أهل ديوانه، ومن كان منقطع الغيبة، فأعزل عطاه إىل أن : إيلّ
وذا أحيا عمر بن . ١عندك بوكالة ببينة على حياته فادفعه إىل وكيلهيقدم أو يأيت نعيه، أو يوكل 

عبد العزيز سنة العطاء اإلسالمي اليت كانت يف عهد اخللفاء الراشدين وعهد معاوية رضي اهللا عنهم 
مث اندثرت بعد ذلك واقتصر العطاء على بعض وجهاء األمة، وكان بنو أمية يأخذون من ذلك 

اتبهم، فلما قسم عمر بن عبد العزيز ذلك على األمة مشل مجيع أفرادهم، الشيء الكثري على مر
  . وإصالحاته التجديدية٢وهذا من ابرز مواقفه

 قدم على عمر بن عبد العزيز بعض أهل املدينة فجعل يسأله : ـ أغناؤه احملتاجني عن املسألة١٤
قد قاموا : كان كذا وكذا؟ قالما فعل املساكني الذين كانوا جيلسون يف م: فقال: عن أهل املدينة

قد : ما فعل املساكني الذين كانوا جيلسون يف مكان كذا وكذا؟ قال: منه يا أمري املؤمنني، قال
، فالتمس ذلك ٣وكان من أولئك املساكني من يبيع اخلبط للمسافرين: قال. قاموا منه وأغناهم اهللا

وهذا من نتائج املنهج . ٤ عمر بن عبد العزيزقد أغنانا اهللا عن بيعه مبا يعطينا: منهم بعد، فقالوا
العادل الذي سلكه عمر بن عبد العزيز يف توزيع أموال املسلمني، حيث حرِمت القلة املتمكنة من 
اإلسراف وأصبح ما يصرف لفرد من هذه الفئة يصرف لعشرات املسلمني،، فوصل املال العام إىل 

 عن بعض األعمال الشاقة اليت كانت تدر عليهم مبالغ فئات من مل يكن يصل إليها قبل فاستغنوا به
  .٥زهيدة

 اهتم عمر بن عبد العزيز بأداء مهور الزواج من بيت املال ملن : ـ دفع املهور من بيت املال١٥
قُرِئ كتاب عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا يف مسجد الكوفة : مل يستطع توفري ذلك، فقال أبو العالء

كانت عليه أمانة ال يقدر على أدائها فأعطوه من مال اهللا ومن تزوج امرأة ال يقدر من : وأنا أمسع
وهذا قرار مهم يف إصالح اتمع، ألن صالحه . ٦أن يسوق إليها صداقها فأعطوه من مال اهللا

يتوقف علىتحصني أبنائه بالزواج وظفرهم بالسعادة الزوجية، وقد يكون املهر عائقاً لبعض الفقراء 
لزواج، خصوصاً يف حال غالء املهور، فإذا كانت الدولة توفر ذلك ملن ال يستطيع ذلك فإا دون ا

  .٧تسهم يف تكوين اتمع الصاحل وحفظه من أسباب الفساد واالضطراب
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 شهدت عمر بن :قال يونس بن أيب شبيب:  جهوده يف التقريب بني طبقات اتمع١٦
راف الناس حىت حفُّوا باملنرب وبينهم وبني الناس فرجة، فلما عبد العزيز يف بعض األعياد وقد جاء أش

أن تقدموا فتقدموا حىت : جاء عمر صعد املنرب وسلم عليهم، فلما رأى الفرجة أومأ إىل الناس
لقد دأب الوالة من بعد عهد أمري املؤمنني معاوية رضي اهللا عنه على رفع طبقات . ١اختلطوا م

هم بالعطاء واالس وغري ذلك، وسرى ذلك يف األمة حىت أصيب من الناس ومتييزهم على غري
بعض أفرادها بالضعف وأصبحوا يرون أم ليسوا أهالً للجلوس مع أفراد الطبقات املميزة الذين 

ولقد بلغ الضعف بعامة اتمع إىل عدم التجاسر )) األشراف((أصبح الناس يطلقون عليهم اسم 
قة اخلاصة حىت يف املساجد اليت من املفترض فيها أن يتنافس املصلون على االقتراب من أفراد الطب

على القرب من اإلمام ملا يف ذلك من زيادة الثواب، فلما توىل اخلالفة أمري املؤمنني عمر بن عبد 
العزيز كان من أجلِّ اهتماماته أن يقارب بني فئات اتمع فذلك بأن يضع من مسعة الطبقات 

 كربياءهم، وأن يرفع من شأن الطبقات املستضعفة وأن يقوي معنويام ويزيل العالية وأن يزيل
شعورهم بالضعف، فكان من جهوده يف ذلك املساواة بينهم يف العطاء وال شك أن املال له أمهية 
كربى يف الرفع من شأن الناس وخفضهم، ويف هذا اخلرب تبني لنا اهتمامه يف هذا اال باإلشارة إىل 

ناس ليقتربوا من اخلاص، وخيتلطوا م حىت تزول تلك الفجوة بني املسلمني اليت خلفها ظلم عموم ال
  .٢الوالة وسوء إدارم

  : ـ شعوره الكبري باملسئولية اجتاه أفراد اتمع١٧
إن عمر رمحة اهللا عليه كان قد فَرغ للمسلمني نفسه، :.. قالت فاطمة بنت عبد امللك زوجة عمر  

نه، وكان إذا أمسى مساء مل يفرغ فيه من حوائج يومه وصل يومه بليلته، إىل أن وألمورهم ذه
أمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه، فدعا بسراجه الذي كان من ماله، فصلى ركعتني مث أقعى 
واضعاً رأسه على يديه، تسيل دموعه على خديه، يشهق الشهقة يكاد ينصدع قلبه هلا، وخترج هلا 

يا أمري املؤمنني أليس كان منك ما كان؟ : لصبح فأصبح صائماً، فدنوت منه فقلتنفسه حىت برق ا
إذاَ أخربك، إين : فقلت إين أرجو أن أتعظ، قال: أجل فعليك بشأنك وخلِّيين وشأين، قالت: قال

نظرت فوجدتين قد وليت أمر هذه األمة أسودها وأمحرها، مث ذكرت الفقري اجلائع، والغريب 
سري املقهور، وذا املال القليل والعيال الكثري، وأشباه ذلك يف أقاصي البالد وأطراف الضائع، واأل

األرض، فعلمت أن اهللا سائلي عنهم، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجيجي فيهم، فخفت 
                                                 

) .٥/۳۸۷( طبقات ابن سعد 
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أن ال يقبل اهللا تعاىل مين معذرة فيهم، وال تقوم يل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة، 
 واهللا يا فاطمة نفسي رمحة دمعت هلا عيين، ووجع هلا قليب، فأنا كلما ازددت هلا ذكراً فرمحت

وهذا تقدير بالغ من عمر رمحه اهللا للمسئولية اليت . ١ازددت منها خوفاً، فاتعظي إن شئت أو ذَرِي
حتملها حيث تذكر ضعفاء املسلمني وأصحاب احلاجات، بالرغم مما يبذله من جهد متواصل يف 
التعرف على أحوال األمة، ولكن ملا كان هذا األمر غري حمصور خشي أن يكون قد لقي من 
املسلمني من مل ترفع إليه حاجته، فيكون مسئوالً عنه يف تذكره للحساب واجلنة والنار دليل على 

الغة عمق إميانه بالغيب حىت أصبح أمامه كاملشاهد، فأصبح ذلك دامعاً له إىل العدل والرمحة، واملب
يف تفقد أحوال األمة ويف بكائه الشديد داللة على عظمة خوفه من اهللا عز وجل، وقد عصمه اهللا 
تعاىل هلذا اخلوف، فارتفع بفكره وسلوكه عن املغريات، وقوى أمام مجيع التحديات، فكلما عظم 

 أمر عليه خطب جماة الناس تذكر النار واحلساب فهان عليه كل خطب عظيم وصغر يف نظره كل
  .٢جسيم

  : ـ يف اإلنفاق على الذمي إذا كرب ومل يكن له مال١٨
اإلسالم دين العدالة والسماحة واالهتمام بالضعيف واإلسالم يهتم بكل من يعيش على أرضه ولو   

كان على غري دين اإلسالم، وعمر بن عبد العزيز يجسد هذه القيم الرفيعة بتطبيقه أحكام هذا 
مي إذا كرب ومل يكن له مال وال محيم ينفق عليه فإن نفقته يف بيت مال الدين فيقرر أن الذ

قرئ كتاب عمر بن عبد العزيز علينا : قال عمر بن رام الصراف: ، فقد روى ابن سعد٣املسلمني
بسم اهللا الرمحن الرحيم، من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل عدي بن أرطأة ومن قبله من املسلمني 

فانظر أهل الذمة فأرفق : الم عليكم، فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعدواملؤمنني س
  .٤م، وإذا كرب الرجل منهم وليس له مال فأنفق عليه، فإن كان له محيم فمر محيمه ينفق عليه

 كان عمر بن عبد العزيز جيعل كل يوم من ماله درمهاً يف طعام : ـ أكله مع أهل الكتاب١٩
لمني مث يأكل معهم، وكان يرتل بأهل الذمة فيقدمون له من احللبة املنبوتة والبقول وأشباه ذلك املس

مما كانوا يضعون من طعامهم فيعطيهم أكثر من ذلك ويأكل معهم، فإن أبوا أن يقبلوا ذلك منه مل 
  .٥يأكل منه
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اموا ببابه أياماً ال يؤذن  ملا استخلف عمر بن عبد العزيز وفد الشعراء إليه فأق: ، عمر والشعراء٢٠
هلم، فبينما هم كذلك وقد أزمعوا على الرحيل إذ مر م رجاء بن حيوة ـ وكان من خطباء أهل 

  :الشام ـ فلما رآه جرير داخالً على عمر أنشأ يقول
  يا أيها الرجل املرخي عمامته       
  هذا زمانك فاستأذن لنا عمرا              
        
  :م شيئاً، مث مر م عدي بن أرطأة، فقال له جريرفدخل ومل يذكر من أمره: قال  
  يا أيها الرجل املرخي مطيته      
  هذا زمانك إين قـد مضى زمين              
  أبلغ خليفتنا إن كنت القيه      
  أني لدى الباب كاملصفود يف قرن              
  ال تنس حاجتنا لقّيت مغفرة      
  قد طال مكثي عن أهلي وعن وطين              

  
يا أمري املؤمنني، الشعراء ببابك وسهامهم مسمومة وأقواهلم نافذة، : على عمر، فقالفدخل عدي   

أعز اهللا أمري املؤمنني، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة، : وحيك يا عدي مايل وللشعراء، قال: قال
تروي من قوله أو : امتدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة قطع ا لسانه، قال: كيف؟ قال: قال

  :نعم، فأنشده يقول: شيئاً؟ قال
  رأيتك يا خيـر الربيـة كلهـا    
  نشرت كتاباً جاء باحلق معلماً            
  شرعت لنا دين اهلدى بعد جورنا    
  عن احلق ملا أصبح احلق مظلماً            
  ونـورت بالتبيان أمـراًَ مدلساً    
  وأطفأت بالقـرآن ناراً تضرماً            
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ا عدي، من بالباب منهم، فذكر له أمساء الشعراء، عمر بن عبد اهللا بن ربيعة، والفرزدق، وحيك ي: قال
  :واألخطل وجرير، فرد اجلميع إال جرير فسمح له بالدخول، فدخل جرير وهو يقول

  إن الذي بعث النيب حممداً    
  جعل اخلالفة لإلمام العادل            
  وسع اخلالئق عدله ووفاؤه    
  أقام ميل املائلحىت أرعوى ف            
  إين ألرجو منك خرياً عاجالً    
  والنفس مولعة حبب العاجل            
      
  :، نشأ جرير يقول١وحيك يا جرير ، اتق اهللا وال تقل إال حقاً: فلما مثل بني يديه قال  
  أأذكر اجلهد والبلوى اليت نزلت    
  أم قـد كفاين مبـا بلِّغت من خريي            
  َء أرملةكم باليمامة مـن شعثا    
  ومـن يتيم ضعيف الصـوت والنظَرِ            
  ممن يعدك تكفي فقـد والده    
  كالفَرخ يف العـش مل ينهض ومل يطر            
  يدعوك دعوة ملهوف كأنَّ به    
  خبالً مـن اجلن أو مساّ مـن البشر            
  خليفة اهللا مـاذا تأمرون بنـا    
  ظرلسـنا إليكم وال فـي حـار منت            
  ما زلت بعدك يف هـم يؤرقين    
  قد طال يف احلي إصعادي ومنحدري            
  ال ينفـع احلاضر اهود بادينا    
  وال يعـود لنـا بـاد على حضـر            
  إنا لنرجو إذا مـا الغيث أخلفنا    
  مـن اخلليفة ما نرجو مـن املطـر            

                                                 
) .۷/۳۷( المنتظم 
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  نـال اخلالفة إذ كانت لـه قدراً    
   ربه موسـى على قـدركمـا أتى            
  هذي األرامل قد قضيت حاجتها    
  فمـن حلاجة هـذا األرمل الذكـر            
  اخلري ما دمـت حيـاً ال يفارقنا    
  بوركت يا عمر اخلريات مـن عمر            

  
. بلى يا أمري املؤمنني أنا ابن سبيل ومنقطع: يا جرير ما أرى لك فيما ها هنا حقاً، قال: فقال  
ما يسوءكم، خرجت : ما وراءك؟ قال: مث خرج، فقال له الشعراء... من صلب ماله مائة درهمفأعطاه 

  :من عند أمري املؤمنني وهو يعطي الفقراء ومينع الشعراء وإين عنه لراضٍ، مث أنشأ يقول
  رأيت رقَـي الشيطان ال تستفزه    
  ١وقـد كان شيطاين من اجلن راقيا            

  
الدولة األموية للتعامل مع الشعراء فقد كان الشعراء ميدحون امللوك وهذا منهج جديد يف عهد   

واألمراء طلباً لرفدهم، ويدخلون يف قصائدهم املبالغات والكذب إىل أن توىل اخلالفة عمر بن عبد 
العزيز، فقصدوه، فكان موقفه من الشعراء كما تبني من اخلرب املذكور، فقطع تلك العادة اليت تفسد 

ع وتشجع على سيادة األخالق السيئة من الكذب والتغرير والنفاق، فقطع تلك العادة بنية اتم
 ولقد اعترف جرير بأن الشياطني كانوا من وراء الشعراء ٢السيئة ومل تعد إىل الظهور إال بعد وفاته

  :٣يف استفزاز األمراء املمدوحني، وأن عمر بن عبد العزيز قد متيز حبصانته من أولئك الشياطني
  : ـ تأثره بشعر الزهد وعالقته بسابق الرببري٢١

قرب عمر بن عبد العزيز من الشعراء من التزم شعر الزهد وذكر املوت واخلوف من اآلخرة ويبدو   
، فكان يعظ عمر وينشده الشعر فيتأثر عمر ويبكي ٤أن أقرب الشعراء لقلب عمر هو سابق الرببري
  :راً فانتهى يف شعره إىل هذه األبياتوذات يوم دخل سابق الرببري وهو ينشد شع
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  فكم من صحيح بات للموت آمناً      
  أتتـه املنـايا بغتة بعـدما هجع              
  فلم يستطع إذ جاءه املوت بغتـة      
  فـراراً وال منـه بقوتـه امتنـع              
  فأصـبح تبكيه النسـاء مقَنعـاً      
  وال يسمع الداعي وإن صوته رفع              
  وقُرب مـن حلـد فصار مقيله      
  وفارق ما قد كان باألمس قد مجع              

  
فلم يزل عمر يبكي ويضطرب حىت غشي عليه فقمنا، فانصرفنا : ميمون بن مهران: قال الرواي  

  .١عنه
. وقد قال سابق الرببري قصيدة طويلة فيها مواعظ وحكم، تأثر ا عمر بن عبد العزيز تأثراً بالغاً  

  :وهي
      روبسم الذي أنزلت من عنده الس  
  واحلمد هللا أما بعـد يا عمر              
  إن كنت تعلـم ما تأيت وما تـذر      
  فكن على حذر قد ينفع احلذر              
  واصرب على القدر الوب وارض به      
  وإن أتاك مبـا ال تشتهي القدر              
  فما صفا المرئٍ عيش يسر بـه      
   يومـاً صفوه كـدرإال سيتبع              
  واستخرب الناس عما أنت جاهله      
  إذا عميت فقد جيلو العمى اخلرب              
  قد يرعوي املرء يوماً بعد هفوته      
  وحتكم اجلاهلَ األيـام والعبـر              
  من يطلب اجلور ال يظفر حباجته      

                                                 
 .۱۸٤سيرة عمر بن عبد العزيز ٬ عفت وصال حمزة صـ) ۲/٦۱۲( الكتاب الجامع لسيرة عمر 
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              هدى له الظَّفروطالب احلق قد ي  
  ب اويف اهلدى عرب تشفى القلو      
   الشجر١كالغيث ينضر عن ومسيه              
  وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها      
              صـروال البصري كأعمى ماله ب  
  والرشـد نافلة تهـدى لصاحبها      
  ٢والغي يكره منه الوِرد والصدر              
   املرَء أمـر وهو حيقره٣وقد يوبق      
  هو يحتصروالشيُء يا نفس ينمى و              
  ال يشبع النفس شـيء حني حترزه      
  وال يزال هلـا يف غريه وطر              
  وال تزال، وإن كانت هلـا سـعة      
  ٤كما تعير لـون اللمة الغري              
  وكـل شيء لـه حـال تغيـره      
  هلا إىل الشيء مل تظفر به نظر              
  والذكر فيه حيـاة للقلوب كمـا      
  ي البالد إذا ما ماتت املطرحيي              
  والعلم جيلو العمى عن قلب صاحبه      
              رالقَم الظلمة جلّي سوادكما ي  
  ال ينفـع الذكر قلبـاً قاسياً أبـداً      
  وهل يلني لقول الواعظ احلجر؟              
  واملوت جسر ملـن ميشي على قدم      
              نتظَرإىل األمور اليت ختشى وت  
  ـرون أفـواجاً وجتمعهمفهـم مي      

                                                 
.المطر في أول الربيع :  الوسمي 

1
  

.الرجوع عن الماء : الّصدر : الماء الذي يورد والقوم يردون الماء :  الورد 
2
  

.ُيهلك من وبق :  يوبق 
3
  

.كما تغير األحداث :  الِغير 
4
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              ردار إليها يصري البدو واحلَض  
   أسلمه١من كان فـي معقل للحرز      
              رمأو كان يف مخر مل ينجه خ  
      حىت مىت أنـا فـي الدنيا أخو كَلَف  
              رعها ص٢فـي اخلري منـي لَذَّات  
  وال أرى أثـراً للذكرِ فـي جسدي      
  اء يف احلجر القاسي لـه أثَروامل              
  لـو كان يسهر عيين ذكـر آخريت      
              رهؤرِقين للعاجـل الشكمـا ي  
  إذا لداويت قلبـاً قـد أضـر بـه      
              طول السقام ووهن العظم ينجرب  
  ما يلبثُ الشيُء أن يبلى إذا اختلفت      
              كَر٣يوماً على نقضه الروحات والب  
  ملرُء يصعد ريعـان الشباب بـهوا      
  ٤وكـل مصعدة يـوماً ستنحدر              
      هتًوكـل بيت خراب بعـد جِد  
              رومن وراء الشباب املوت والكَب  
   فـي أرومته٥بينا يرى الغصن لَدنا      
              رخطاماً جوفه نريان أضحى خ  
      مالدهر مشلَه توكم من مجيع أَش  
  كـل مشل مجيع سوف ينتثرو              
  ورب أصيد سامي الطرف معتصب      
  بالتـاج نريانـه للحرب تستعر              
  يظـل مفتـرِش الديباج حمتجباً      

                                                 
.المكان المنيع ُيلجأ إليه :  الِحرز 

1
  

.أماله كبرًا : صعر خده:  َصَعر 
2
  

.أول النهار : روحة من الرواح ويقابله الصباح البكر:  الروحات والبكر 
3
  

.ما طار طير وارتفع إال كما طار وقع :  أي بعد كل صعود نزول
4
  

.طريًا لينًا :  لدنا 
5
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              واحلَجر عليه تبين ثباب امللك  
  قد غادرته املنايا وهـو مستلب      
  ١مجدل تـرب اخلدين منعفر              
  هـلأبعد آدم ترجون البقاء و      
  تبقى فروع ألصل حني ينعقر              
  هلم بيوت مبسنت السيول وهـل      
              رده ميبقى على املاء بيت أُس  
  إىل الفناِء ـ وإن طالت سالمتهم      
  مصري كل بين أنثى وإن كثروا              
  ٢إنَّ األمور إذا استقبلتها اشتبهت      
              ربوفـي تدبرها التبيـان والع  
  رء ما عاش يف الدنيا له أملٌوامل      
  إذا انقضى سـفر منها أتى سفر              
  هلـا حالوةُ عيـشٍ غري دائمة      
              ربوالص وفـي العواقب منها املر  
  إذا انقضت زمر آجاهلـا نزلت      
  ٣على منـازهلا مـن بعدها زمـر              
  وليس يزجركُم مـا توعظون به      
  ٤جـرها الـراعي فترتجروالبهم يز              
  أصبحتم جزراً للموت يقبضكم      
  كمـا البهائم فـي الدنيا هلا جزر              
  ال تبطروا واهجروا الدنيا فإن هلا      
  غبـاً وخيماً ، وكفـر النعمة البطر              
  مث اقتدوا باُألىل كانوا لكم غُررا      

                                                 
.يعز علي أبا محمد أن أراك مجّدًال تحت النجوم : صرع وفي حديث علي رضي اهللا عنه : َجدَّل :  ُمَجدَُّل 

1
  

.اشتبه اختلط  األمر عليه :  اشتبهت 
2
  

.مفردها زمرة وهي الفوج والجماعة :  الزمر 
3
  

.ا إذا دعاها انقاد ـ أي أن الحيوانات تنقاد لراعيه:  انزجر 
4
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              ر١وليـس مـن أمـة إال هلـا غُر  
   تكونوا على منهاج أو لكمحىت      
  وتصربوا عن هوى الدنيا كما صربوا              
  مايل أرى الناس والدنيـا مولية      
  ٢وكـل حبل عليها سوف ينبتـر              
  ال يشعرون مبا يف دينهم نقَصوا      
  ٣جهـالً وإن نقصا دنياهم شعروا              

  
  : ومن تلك األبيات اليت ترنم ا وكان عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا يتمثل بالشعر كثرياً  
  وال خري يف عيش امرئ مل يكن له      
  ٤من اهللا يف دار القرار نصيب              
        
  :ومن ذلك أيضاً  
   وتفرح باملىن٥تسر مبا يبلى      
  كما اغتر باللذات يف النوم حامل              
  ارك يا مغرور سهو وغفلة      
  الزموليلُك نوم والردى لك               
  وسعيك فيما سوف تكره غبه      
  ٦كذلك يف الدنيا تعيش البهائم              

  
وذات يوم نظر عمر بن عبد العزيز، وهو يف جنازة إىل قوم قد تلثَّموا من الغبار والشمس، واحنازوا   

  :إىل الظلِّ، فبكى وأنشد
  من كان حني تصيب الشمس جبهته      

                                                 
.شريفهم وسيدهم : وغرة القوم : ُغّرة :  الُغرر 

1
  

.انقطع : انبتر :  ينبتر 
2
  

) .۱/۸۱( الكتاب الجامع لسيرة عمر ۱۸۷ سيرة عمر بن عبد العزيز ٬ عفت وصال صـ
3
  

) .۱۲/۷۰۷( البداية والنهاية 
4
  

.يفنى :  يبلى 
5
  

) .۱۲/۷۰۷( البداية والنهاية 
6
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  شعثاأو الغبار خيـاف الشني وال              
  ويألف الظـلَّ كـي تبقى بشاشته      
  فسوف يسكن يـوماً راغماً جدثا              
      غرباء موحشة ظلمـةفـي قعـر م  
  يطيل فـي قعرها حتت الثَّرى لُبثا              
  جتهـزي جبهــاز تبلُغـني بـه      
  ١يا نفس قبل الردى مل تخلقى عبثا              

  
  :مر بن عبد العزيز ـ بني الشاعر دكني بن رجاء وع٢٢

امتدحت عمر بن عبد العزيز وهو وايل املدينة، فأمر يل خبمس عشرة ناقة كرائم : قال دكني  
، فكرهت أن أرمي ا الفجاج فتنتشر علي، ومل تطب نفسي ببيعها، فقدمت علينا رفقة ٢صعاب

 األمري، وال بد من إني مل أودع: إن خرجت يف ليلتك، فقلت: من مضر، فسألتهم الصحبة، فقالوا
إنه ال حيتجب عن طارق ليل، فأتيته، فاستأذنت عليه، فأذن يل، فدخلت وعنده : وداعه، قالوا

يا دكني، إنَّ يل نفساً تواقة فإن أنا صرت إىل أكثر مما أنا فيه، : فقال يل. شيخان أعرفهما، فودعته
هذين : ومن خلقه؟ قال: أُشهد اهللا به، قلت: أشهد يل عليك بذلك، فقال: فبعينٍ ما أرينك، فقلت

لقد : سامل بن عبد اهللا، قلت: من أنت أَعرفُك؟ قال: الشخصني، فأقبلت على أحدمها فقلت
، فخرجت ن إىل بلدي، ٣أبو حيي موىل األمري: من أنت؟ قال: استسمنت الشاهد وقلت لآلخر

 بالربكة حىت اعتقدت منهن نإذ ناعٍ ينعى ٤اإلبل والغلمان فإين لبصحراء فلجفرمى اهللا يف أذنا ،
عمر بن عبد العزيز، فتوجهت حنوه، فلقيين : فمن القائم بعده؟ قال: سليمان بن عبد امللك، قلت

من عند من يعطي الفقراء ومينع : يا أبا حزرة من اين؟ فقال: جرير بالطريق جائياً من عنده، فقلت
 قد أحاط به ٥ابن السبيل، فانطلقت فإذا هو يف عرصة دارهالشعراء، ولكن عول عليه يف مال 
  :الناس، فلم ميكني الرجل إليه، فناديت

  يا عمر اخلريات واملكارم      

                                                 
) .۱۲/۷۰٦(والنهاية  البداية 

1
  

والصعبة التي لم : جمع صعبة٬ وهي نقيض الذلول :  الصعاب 
2
  

) .۲/٦۱۱( الشعر والشعراء البن قتيبة 
3
  

.موضع في الصحراء :  فلج 
4
  

.وسطها :  عرصة الدار 
5
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  ١وعمـر الدسائع العظائم              
  إني امرُء من قطن بن دارم      
  أطلب دينٍ من أخ مكارم              
  إذ ننتجي واهللا غيـر نائم      
  ٢مة الليل وليل عامتيف ظل              

  
  عند أيب حييي وعند سامل

ادنُ مني يا : أعرفها: يا أمري املؤمنني، هلذا البدوي عندي شهادة عليك، قال: فقام أبو حييي فقال
دكني، أنا كما ذكرت لك، إنَّ نفسي مل تنل أمراً إال تاقت إىل ما هو فوقه، وقد نلت غاية الدنيا، 

هللا ما رزأت من أموال الناس شيئاً فأعطيك منه، وما عندي إال ألفا فنفسي تتوق إىل اآلخرة، وا
ودكني هو . ٣درهم، أعطيك أحدمها، فأمر يل بألف، فواهللا ما رأيت ألفاً كان أعظم بركة منه

  :القائل
      هرضإذا املرء مل يدنس من اللُّؤم ع  
  فكـل رداء يرتديه مجيـل              
   نفْسهوإن هو مل يضرِع عن الُّلؤم      
  ٤فليس إىل حسن الثَّناء سبيل              
  

 ـ من معامل عمر بن عبد العزيز يف التغيري اإلجتماعي:  
ومن خالل حياة عمر بن عبد العزيز اإلجتماعية ميكننا معرفة معامل منهجه يف التغيري اإلجتماعي 

  :واليت من أمهها
  : ـ القدوة١

لورع وحماسبة النفس واألهل والعشرية وإقامة الشرع حيث ضرب من نفسه مثاالً رائعاً يف الزهد وا  
  .على نفسه ومن حوله

                                                 
.العطايا والراغب الواسعة :  الدسائع 

1
  

.نتناجى :  ننتجي 
2
  

) .۲/٦۱۲( الشعر والشعراء البن قتيبة 
3
  

) .۲/٦۱۲( المصدر نفسه 
4
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  : ـ التدرج واملرحلية٢
  .حيث أخذ بسنة التدرج يف اإلصالح اإلجتماعي، وإماتة البدع وإحياء السنن، كما مر معنا  

ب  وهلذا كان يتبع مع الناس أسلوب احلكمة واملوعظة احلسنة، ويرغ: ـ فهم النفوس البشرية٣
  .ويرهب، ويعطي شيئاً من الدنيا لتهدئة النفوس مث أخذها للحق وإقامة العدل وإزالة الظلم

 فقد قدم رد املظامل على غريها من األعمال، وهلذا انتهج سياسة واضحة : ـ ترتيب األولويات٤
كفاءة يف رد املظامل، بدأ بنفسه، مث أهله وعشريته، وعزل الوالة الظلمة وعني األخيار من أهل ال

  .اخل.. واألمانة والعلم، إلقامة العدل وتطبيق الشرع
 حيث جدد مفهوم الشورى وبيعة احلاكم وحق : ـ وضوح الرؤية يف خطواته اإلصالحية٥

األمة يف اإلختيار، عمل على توكيل األمناء على الواليات، نشره للعدل يف كافة الدولة، إحياؤه 
صه على سالمة معتقد األمة الصحيح وحماربته للمعتقدات لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، حر

الفاسدة، إهتمامه بالعلماء وتوظيفه خلدمة اإلسالم من خالل الدعوة والعلم والتعليم 
اخل من األعمال يف جمال االقتصاد، والسياسة واإلجتماع حيث كان ميلك رؤية ...والتزكية،

  . هذا الكتاب إصالحية جتديدية شاملة ـ كما سوف يتضح من خالل
 وهدي اخللفاء الراشدين يف رؤيته اإلصالحية، : ـ التقيد بالقرآن الكرمي والسنة النبوية٦

وبذلك ميكننا القول بأن وضوح الرؤية انبثق من خالل ثوابت راسخة متمثلة يف املرجعية الشرعية 
  .بها احلياة اإلجتماعيةللرؤية اإلصالحية الشاملة اليت قام ا عمر بن عبد العزيز، واليت من جوان

  
  :عمر بن عبد العزيز، والعلماء: ثانياً 

كانت أيام سليمان بن عبد امللك بداية ملشاركة العلماء يف مسؤوليات الدولة وقرم من مصدر القرار 
السياسي وتأثريهم فيه، فلما جاء عهد عمر بن عبد العزيز ـ أصبحت مشاركة العلماء يف إدارة شؤون 

 فعالة، وشاملة متنوعة، فعلى رأس الدولة عمر وهو يعد من أبرز العلماء وكبار الفقهاء وساس الدولة قوية
الدولة، كعامل وليس كملك، وتوسعت دائرة مشاركة العلماء يف عهده فبدأت يف مركز اختاذ القرار يف 

، فأصبحوا العاصمة حيث أحاط عمر نفسه جبملة من العلماء لإلشارة عليه ومعاونته وأبعد من سواهم
فرسان احللبة وحدهم، فسامهوا يف صياغة سياسة الدولة صياغة شرعية خالصة، وامتدت مشاركتهم يف 
املسئولية إىل بقية مرافق الدولة، فأسندت إليهم خمتلف املناصب واألعمال، وال يعدو القول احلقيقة إذا قلنا 



 

 167 

ي منوذج ملا ينبغي أن تكون عليه الدولة إن الدولة يف عهد عمر بن عبد العزيز كانت دولة العلماء، فه
، وقد اتسعت مشاركة ١اإلسالمية احتدت فيها السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية على أحسن حال

العلماء يف عهد عمر بن عبد العزيز بشكل مل يسبق له مثيل يف الدولة األموية، ويرجع السبب يف ذلك إىل 
علماء وجعلهم بطانته ووزراءه وأعوانه، ويتعلق السبب اآلخر أمور، أمهها حرص عمر على تقريب ال

بالعلماء حيث مل ير أحد من العلماء لنفسه أي مربر يف البعد عن عمر واملشاركة يف أعماله، فمن كان 
منهم اعتزال اخللفاء واألمراء من منطلق أن على العلماء أن يصونوا العلم وال يذهبوا للسالطني ابتداء بل 

طني أن يقدروا العلم والعلماء ويسعوا إليهم، من كان يرى ذلك فقد حتقق له شرطه حيث على السال
كان عمر يقصد العلماء ويبعث إليهم، ومن كان يرى اعتزال اخللفاء واألمراء خوفاً على دينه من 

رب العلماء خمالطتهم مل يعد هلذا احملذور وجود حيث إن جمالس عمر وخمالطته تعني املرء على دينه، هلذا أخ
على عمر ورأوا أن من الواجب عليهم حتمل عب املسئولية امللقاة على عاتقه، ومل يعد ملعتذر عذر، بل 

فهذا . ٣ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حىت خيالف فعله قوله: ، وقالوا كما ذكر ابن عساكر٢اقبلوا عليه
ال تعرف األمري :  بطاعة والذي يقولال تدخل على سلطان وإن قلت آمره: ميمون بن مهران الذي يقول

وتتجلى . ٤وال تعرف من يعرفه ومع هذا ال جيد لنفسه بداً من العمل عند عمر بن عبد العزيز ومشاركته
  :مشاركة العلماء يف عهد عمر يف عدة مظاهر أمهها

  : ـ قرم من اخلليفة وشد أزره للسري يف منهجه اإلصالحي١
بن عبد العزيز يف السري يف منهجه اإلصالحي حيث أيدوه فيما اختذه أسهم العلماء يف مساعدة عمر   

فمن ذلك ما أثر . من قرارات إصالحية، كما كان لبعضهم أثر يف اختاذ عمر لبعض تلك القرارات
، فقد ذكر ابن عمه أنه كان من اشد أصحاب عمر بن عبد ٥على العامل العامل عراك بن مالك

اع ما حازوا من الفيء واملظامل من أيديهم، وقد تعرض بسبب هذا العزيز على بين مروان يف انتز
وكان . ٦املوقف لغضب بين أمية فيما بعد فنفاه يزيد بن عبد امللك بعد توليه اخلالفة إىل دهلك

عراك بن مالك الغفاري شيخاً كبرياً وحمدثاً تابعي ثقة من خيار التابعني وكان زاهداً عابداً وقد 
، وكان هذا التابعي اجلليل يسرد الصوم قال فيه عمر بن ٧اجلزيرة اليت نفي إليهاانتفع به أهل تلك 

                                                 
 .۱۱٤ أثر العلماء في الحياة السياسية صـ

1
  

 .۱۹٦ المصدر نفسه صـ
2
  

 .۱۹۷ مختصر تاريخ ابن عساكر نقًال عن أثر العلماء في الحياة السياسية صـ
3
  

 .۱۹۷ البداية والنهاية نقًال عن أثر العلماء صـ
4
  

.د العلماء العاملين عراك بن مالك الغفاري المدني ٬ أح
5
  

) .٥/٦٤( جزيرة في بحر اليمن ضيقة حرجة كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها ٬ سير أعالم النبالء 
6
  

 .۳۹ ٬ ۳۸ انتشار اإلسالم في القرن اإلفريقي خالل القرون الثالثة األولى للهجرة صـ
7
  



 

 168 

ما أعلم أحداً أكثر صالة من عراك بن مالك، وقد مات يف منفاه رمحه اهللا يف إمرة : عبد العزيز
، وكان ميمون بن مهران من املقربني من عمر بن عبد العزيز ١هـ١٠٤يزيد بن عبد امللك عام 

ما زلت ألطف يف أمر األمة وأنا وعمر بن : نه عمر بن ميمون بن مهران عن أبيه قالفقد روى اب
ما شأن هذه الطوامري اليت تكتب فيها بالقلم اجلليل وهي من بيت املال، : عبد العزيز حىت قلت له

وميمون بن مهران قال عنه الذهيب اإلمام احلجة . ٢فكتب إىل اآلفاق لتركه فكانت كتبه حنو شرب
إذا ذهب هذا وضرباؤه، صار الناس بعده : ، وقال عنه عمر بن عبد العزيز٣ اجلزيرة ومفتيهاعامل

، وكان ميمون بن مهران من علماء ٥، وكان يكرب عمر بن عبد العزيز بعشرين سنة٤رجراجة
: السلف ومن له مواقف وأقوال يف نصرة كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم فمن أقواله

وكتب . ٦سوا أهل القدر، وال تسبوا أصحاب حممد صلى اله عليه وسلم، وال تعلَّموا النجومال جتال
إين شيخ كبري رقيق، كلَّفتين أن أقضي بني الناس، وكان على : ذات يوم إىل عمر بن عبد العزيز

خلراج، واقضي مبا إين مل أُكَلِّفك ما يعنيك اجب الطَّيِب من ا: اخلراج والقضاء باجلزيرة، فكتب إليه
استبان لك، فإذا لُبس عليك شئ، ارفعه إيلّ، فإن الناس لو كان إذا كبر عليهم أمر تركوه مل يقم 

ال يكون الرجل تقياً حىت يكون لنفسه أشد حماسبة : ومن أقوال ميمون بن مهران. ٧دين وال دنيا
ثالثة تؤدى إىل الرب : لوقا. ٨من الشريك لشريكه، وحىت يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه

يا أبا أيوب، ما يزال الناس : قال رجل مليمون بن مهران. ٩األمانة، والعهد وصلة الرحم: والفاجر
من أساء :، وقال١٠ما يزال الناس خبري ما اتقوا رم: أقبل على شأنك: خبري ما أبقاك اهللا هلم، قال

ة، فإن الناس يعريون وال يغفرون، واهللا يغفر وال سراً، فليتب سراً، ومن أساء عالنية، فليتب عالني
يا جعفر قل يف وجهي ما أكره، فإن : قال يل ميمون بن مهران: وعن جعفر بن برقان. ١١يعير

إذا أتى : قال ميمون: ، وعن أيب املليح قال١٢الرجل ال ينصح أخاه حىت يقول له يف وجهه ما يكره
، وعن ١٣لرمحن، فليصلي ركعتني، وليسأل حاجتهرجل باب سلطان، فاحتجب عنه، فليأت بيوت ا
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آمره بطاعة : ال تدخل على السلطان، وإن قلت: ثالث ال تبلون نفسك ن: ميمون بن مهران قال
اهللا، وال تصغني بسمعك إىل هوى، فإنك ال تدري ما يعلق بقلبك منه، وال تدخل على امرأة ولو 

. ٢ن جسيم اخلري ـ نيب وال غريه ـ إال بالصربما نال رجل م: وقال. ١أعلمها كتاب اهللا: قلت
  .٤، وقيل سنة ست عشرة٣وتويف ميمون رمحه سنة سبع عشرة ومائة

 يعترب عمر بن عبد العزيز أكثر خليفة وجهت : ـ تعهدهم عمر بالنصح والتذكري باملسئولية٢
خلليفة والعلماء إليه النصائح والتوجيهات يف عهد بين أمية فقد شهد أكرب عدد من الرسائل بني ا

ولو إستعرضنا أولئك العلماء الذين وجهوا النصح والتذكري لعمر وما كتبوه من رسائل لطال بنا 
احلديث، ولكن نذكر منهم على سبيل املثال، سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وحممد بن 

هم، وكانت كعب القرظي، وأبا حازم سلمة بن دينار، والقاسم بن خميمرة وحسن البصري وغري
نصائح العلماء تتضمن عدداً من التوجيهات اليت هلا صلة مبنهج عمر السياسي، مما يؤكد أن عمر 

، فمما جاء يف موعظة ٥بن عبد العزيز استقى منهجه من املنهل الذي نبعث منه هذه التوجيهات
ظلوم، ورد يا أمري املؤمنني أفتح األبواب، وسهل احلجاب، وانصر امل:.. حممد بن كعب القرظي

بلغنا أن من ويل على :.. ، ومبثل هذا املعىن جاءت موعظة القاسم بن خميمرة حيث قال لعمر٦الظامل
فما : قال عمر. الناس فاحتجب عن فاقتهم وحاجتهم احتجب اهللا عن فاقته وحاجته يوم يلقاه

أما بعد يا . :..، وجاء يف إحدى رسائل احلسن البصري لعمر٧مث أطرق طويالً وبرز للناس: تقول
أمري املؤمنني فكن للمثل أخاً وللكبري ابناً وللصغري أباً، وعاقب كل واحد منهم بذنبه على قدر 

، وقد كان عمر كما سلف حيرص على ٨جسمه، وال تضربن لغضبك سوطاً واحداً فتدخل النار
 بن عمر بن ، ومما جاء يف رسالة سامل بن عبد اهللا٩تطبيق مثل هذا التوجيه ويأمر عماله بذلك

فإنه قد كان قبلك رجال عملوا وأحيوا ما :.. اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ املليئة بالتوجيهات
أحيوا وأتوا ما أتوا حىت ولد يف ذلك رجال ونشؤوا فيه وظنوا أا السنة فسدوا على الناس أبواب 

وال قوة إال باهللا ـ أن الرخاء، فلم يسدوا منها باباً إال فتح اهللا عليهم باب بالء، فإن استطعت ـ 
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تفتح على الناس أبواب الرخاء فافعل، فإنك لن تفتح باباً إال سد اهللا الكرمي عنك باب بالء مينعك 
من نزع عامل أن تقول ال أحد يكفيين عمله، فإنك إذا كنت ترتع هللا وتستعمل هللا أتاح اهللا لك 

ك إىل العراق فأه ياً شديداً بالعقوبة فمن بعثت من عمال:.. وجاء فيها أيضاً. أعواناً فأتاك م
املال يا عمر والدم فإنه ال جناة لك من هول جهنم . عن أخذ األموال وسفك الدماء إال حبقها املال

وهذه التوجيهات هي عني سياسة عمر يف السعي إلغناء رعيته . ١من عامل بلغك ظلمه مث مل تغريه
  .٢وإنتقائه لعماله وحماسبته هلم

 مل تقتصر مشاركة العلماء لعمر :ركتهم يف تويل خمتلف مناصب الدولة وأعماهلا ـ مشا٣
بن عبد العزيز على اإلشارة عليه وتقدمي النصح له، بل تعدت ذلك إىل تويل عدد من املناصب يف 

اإلمارة على األقاليم، وبيت : خمتلف األقاليم وأهم هذه املناصب وأكثرها أثراً يف سياسة الدولة
اإلمام الثقة واألمري :  وحني نتتبع والة عمر على األقاليم جند أن جلهم من العلماء فمن ذلك،٣املال

، والعامل القدير أبو بكر ٤العادل عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب على والية الكوفة
، والفقيه احملدث ٦، واإلمام الكبري إمساعيل بن أيب املهاجر على إفريقية٥بن عمر بن حزم على املدينة

، واإلمام القاضي عبادة بن نسي ٧عدي بن عدي الكندي على اجلزيرة الفراتية وأرمينية وأذربيجان
، والقاضي الفاضل سامل بن ٩، والثقة الصاحل عروة بن عطية السعدي على اليمن٨على األردن

العامل : لماء ومنهم، وأما بيت املال فقد توىل العمل فيه عدد من الع١٠وابصة العبدي على الرقة
، والثقة الصاحل صاحل بن جبري الصدائي على اخلراج ١١اجلليل ميمون بن مهران على خراج اجلزيرة

، والعامل وهب بن منبه على بيت مال اليمن وأبو زناد وتوىل عمر بن ميمون ١٢لعمر بن عبد العزيز
عة من العلماء بتوليهم اإلمارة، وال شك أنه كان هلذه املشاركة الواس. ١٣الربيد لعمر بن عبد العزيز
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وبيوت األموال يف خمتلف األقاليم األثر الكبري يف ضبط شئون الدولة اإلدارية واملالية وما ترتب على 
  .١ذلك من آثار حسنة يف احلياة السياسية يف عهد عمر بن عبد العزيز

 

  :املدارس العلمية يف عهد عمر بن عبد العزيز والدولة األموية: ثالثاً 
حتدثت يف كتايب عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن املدارس العلمية واختاذه من عاصمة الدولة 
مدرسة يتخرج منها العلماء والدعاة والوالة والقضاة فنشطت املدارس العلمية يف مكة واملدينة والبصرة 

يها، واستطاعت تلك والكوفة والشام ومصر وغريها وأشرف الصحابة الكرام على تعليم وتربية الناس ف
املدارس أن خترج كوادر علمية وفقهية ودعوية متميزة ساندت املؤسسة العسكرية اليت قامت بفتح العراق 
وإيران والشام ومصر وبالد املغرب، واستطاع علماء الصحابة الذين تفرغوا لدعوة الناس وتربيتهم أن 

ناطق املفتوحة، وقد استطاعوا أن يتغلبوا على مشكلة ينشئوا جيالً من العارفني للدين اإلسالمي من أبناء امل
إعاقة احلاجز اللغوي، بل تعلم الكثري من األعاجم لغة اإلسالم، وأصبح كثري من رواد حركة العلم بعد 
عصر الصحابة من العجم، لقد أثرت املدارس العلمية والفقهية يف املناطق املفتوحة، وشكلت جيالً من 

مة علم الصحابة وأصبحوا من ضمن سلسلة السند اليت نقلت لألمة كتاب اهللا وسنة التابعني نقلوا إىل األ
رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ويرجع الفضل ـ بعد اهللا ـ يف نقل ما تلقاه الصحابة من علم من الرسول 

. ٢األقطاربالدرجة األوىل بعد اهللا إىل مؤسسي املدارس العلمية مبكة واملدينة والبصرة والكوفة وغريها من 
وقد استمرت مدارس التابعني يف النشاط العلمي يف عهد الدولة األموية وكثري من العلماء الذين خترجوا 
من تلك املدارس أعانوا عمر بن عبد العزيز على مشروعه اإلصالحي التجديدي الراشدي املنضبط مبنهاج 

  :النبوة، ومن أهم تلك املدارس
  : ـ مدرسة الشام١

 أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وأشهر مؤسسيها من الصحابة، معاذ بن جبل، تأسست يف عهد  
وأبو الدرداء، وعباد بن الصامت رضي اهللا عنهم ومحل التابعون الراية العلمية والتربوية والدعوية 

  :بعد الصحابة ومن أشهرهم
  :أ ـ اإلمام الفقيه أبو إدريس اخلوالين ، عائذ بن عبد اهللا

ها، روى عن أيب الدرداء، وأيب هريرة وابن عباس وخلق غريهم، كان أبو قاضي دمشق وعامل  
أدركت أيب الدرداء ووعيت عنه، وعبادة بن : إدريس عامل الشام بعد أيب الدرداء قال
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كان أبو إدريس ثقة من أهل الفقه يف الدين . ١الصامت وشداد بن أوس ووعيت عنهما
 تالوة للقرآن، فعن يزيد بن عبيدة أنه رأى أبا وعلم احلالل واحلرام، وكان من أحسن الناس

إدريس يف زمن عبد امللك ابن مروان، وأن حلق املسجد بدمشق يقرؤون القرآن، يدرسون 
مجيعاً، وأبو إدريس جالس إىل بعض العمد، فكلما مرت حلقة بآية سجدة بعثوا إليه يقرأ 

وعن . ٢اءم قام أبو إدريس يقصحىت إذا فرغوا من قر... ا، وانصتوا له وسجد م مجيعاً
كنا جنلس إىل أيب إدريس اخلوالين فيحدثنا، فحدث يوماً عن بعض : يزيد بن أيب مالك، قال

مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت استوعب الغزاة، فقال له رجل من ناحية 
، وألنت قد حضرا مع رسول اهللا: ال وقال الرجل: أحضرت هذه الغزوة؟ فقال: الس

، وقد عزل عبد امللك بن مروان بالل بن أيب الدرداء عن القضاء ـ ووىل أبا ٣أحفظ هلا مين
مث أن عبد امللك عزل أبا إدريس عن القصص، وأقره على القضاء، فقال أبو . ٤إدريس
  .٦هـ٨٠تويف عام . ٥عزلتموين عن رغبيت وتركتموين يف رهبيت: إدريس

  :لدمشقيب ـ الفقيه قبيصة بن ذؤويب ا
كان قبيصة . روي عن عمر بن اخلطاب، وأيب الدرداء وعبد الرمحن بن عوف وخلق غريهم  

كان أعلم الناس بقضاء زيد بن : من علماء التابعني ثقة مأموناً كثري احلديث، قال الشعيب
كان : ، وعن ابن شهاب، قال٨ما رأيت أحداً أعلم من قبيصة: ، قال عنه مكحول٧ثابت

. ١٠هـ٨٨هـ، وقيل٨٧هـ وقيل ٨٦، تويف سنة ٩ب من علماء هذه األمةقبيصة بن ذؤوي
  .وقد توسعت يف ترمجته عند حديثي عن عبد امللك

  :ج ـ رجاء بن حيوة الفلسطيين
من أجلة التابعني وشيخ أهل الشام حدث عن معاذ بن جبل وأيب الدرداء وعباد بن الصامت   

من مل : ويروى عن رجاء بن حيوة أنه قال، ١٢، كان شامياً ثقة فاضالً كثري العلم١١وطائفة
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يؤاخ إال من ال عيب فيه قلَّ صديقه، ومن مل يرضى من صديقه باإلخالص له دام سخطه 
كان رجاء كبري املرتلة عند سليمان بن عبد . ١ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه

نه بعد ذلك أُخر، فأقبل امللك وعند عمر بن عبد العزيز وأجرى اهللا على يديه اخلريات، مث أ
  .١١٢٣، تويف سنة ٢على شأنه

  :س ـ مكحول الشامي الدمشقي
عامل أهل الشام عداده يف أواسط التابعني من أقران الزهري مسع من واثلة بن األسقع وواثله   

، قال عنه ٥هـ وله مثان وتسعون سنة٨٥، وتويف عام ٤آخر من مات من الصحابة بدمشق
سعيد بن املسيب باملدينة والشعيب بالكوفة، واحلسن بالبصرة، : أربعةالعلماء : الزهري

تويف ٧وكان مكحول أفقه أهل الشام، ومل يكن يف زمنه أبصر بالفتيا منه. ٦ومكحول بالشام
  .٨هـ وقيل غري ذلك١١٣هـ وقيل ١١٢

الشام ومن علماء املدرسة الشامية واملدينة وذلك بعد انتقاله إىل : ع ـ عمر بن عبد العزيز
وقيامه بأعباء اخلالفة، وكان معروفاً بالفقه بصري بالسنة، يرجع إليه القضاة يف األمور اليت 

  .وقد بدأت باملدرسة الشامية ألا ترعرعت يف عاصمة اخلالفة األموية. ٩خيتلفون فيها
 اإلمام الرباين الواعظ أبو عمرو الدمشقي شيخ أهل دمشق :س ـ بالل بن سعد السكوين

بيه صحبة، كان بليغ املوعظة، حسن القصص نافعاً للعامة وكان ألهل الشام كان أل
مل أمسع : يقول األوزاعي١٠كاحلسن البصري بالعراق وكان قارئ أهل الشام جهري الصوت

يا أهل التقى إنكم مل تخلقوا : ، ومن مواعظه العميقة١١واعظاً قط أبلغ من بالل بن سعد
ىل دار، كما نقلتم من األصالب إىل األرحام، ومن األرحام إىل للفناء وإمنا تنقلون من دار إ

الدنيا، ومن الدنيا إىل القبور، ومن القبور إىل املوقف، ومن املوقف إىل اخللود يف جنة أو 
وقال األوزاعي . ١ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ولكن أنظر من عصيت: ومن أقواله. ١٢نار
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وقد تويف سنة . ٢اهللا يزهدنا يف الدنيا وحنن نرغب فيهاواهللا لكفى به ذنباً أن : مسعته يقول
  .نيف وعشرة ومائة

   : ـ املدرسة املدنية٢
      ملا انتقل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الرفيق األعلى كانت املدينة عاصمة الدولة اإلسالمية 

ا جد من وموطن اخلالفة، وفيها تفتق عقل الصحابة يف استخراج أحكام إسالمية، تصلح مل
شئون يف اتمعات اإلسالمية، بعد الفتوح اليت كثرت ويف عهد عمر بن اخلطاب بلغ فقهاء 

عمر وعلي وعبد :  مائة وثالثني صحابياً وكان املكثرون منهم سبعة١٣٠الصحابة املفتون 
، وورث ٣اهللا بن مسعود، وعائشة، وزيد بن ثابت، وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن عمر

سعيد بن املسيب :  التابعني الفقه والعلم والتربية والدعوة، وأما أشهر علماء التابعنيعلماء
وعروة بن الزبري، وعمرة بنت عبد الرمحن بن سعد األنصارية، والقاسم بن حممد بن أيب بكر 

، وقد حتدثت عن دور فقهاء وعلماء ٤الصديق وسليمان بن يسار، ونافع موىل ابن عمر
  .ة يف نشأة عمر بن عبد العزيزالتابعني باملدين

  :  ـ املدرسة املكية٣
احتلت هذه املدرسة املكانة يف قلوب املؤمنني، الساكنني والثائبني على بلد اهللا احلرام،      

احلجاج والعمار والزوار، بل أخذت مكة بألباب كل مؤمن رآها أو متىن أن يراها، ولقد 
ر يف أواخر عصرهم وكذلك يف أيام التابعني، كان العلم مبكة يسري زمن الصحابة، مث كث
، إال أن مكة اختصت زمن التابعني حبرب األمة ٥وزمن أصحام، كابن أيب جنيح، وابن جريج

وترمجات القران ابن عباس رضي اهللا عنهما الذي صرف جل مهه، وغاية وسعه إىل علم 
لسبق بني تالميذ املدارس التفسري، ورىب أصحابه على ذلك، فنبع منهم أئمة كان هلم قصب ا

يف التفسري، وقد ذكر العلماء جمموعة من األسباب أدت إىل تفوق املدرسة املكية يف هذا 
، ٦العلم وأهم هذه األسباب واألساس فيها إمامة ابن عباس رضي اهللا عنهما وأستاذيته هلا

  .ومن أشهر علماء التابعني يف املدرسة املكية
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  :أ ـ جماهد بن جرب املكي
، ١ذ الفقه والتفسري عن ابن عباس وغريه من الصحابة، كان فقيهاً عاملاً ثقة من أوعية العلمأخ

عرضت القرآن ثالث عرضات على ابن عباس، أَقفُه عند كل آية، اسأله : وعن جماهد قال
: ، وقال جماهد٣أعلم من بقي بالتفسري جماهد: ، وقال قتادة٢فيم نزلت، وكيف كانت

، وقدم جماهد على سليمان بن عبد ٤ أريد أن أخدمه فكان خيدمينصحبت ابن عمر وأنا
قال يل عمر بن عبد العزيز . امللك مث على عمر بن عبد العزيز، وشهد وفاته وعن جماهد قال

ما أنا مبسحور، مث : يقولون مسحور، قال: يا جماهد ما يقول الناس يفّ قلت: يف مرض وفاته
ألف دينار أُعطيتها وأن : ك على أن سقيتين السم؟ قالوحيك، ما محل: دعا غالماً له فقال

، وقال ٥اذهب حيث ال يراك أحد: هاا، فجاء ا، فألقاها يف بيت املال وقال: أُعتق، قال
قال . ٦ما أدري أي النعمتني أعظم، أن هداين لإلسالم، أو عافاين من هذه األهواء: جماهد

وعن عبد الوهاب بن جماهد، . ٧فض والقدر والتجهممثل الر: الذهيب معلقاً على قول جماهد
يا أبتاه، إن لنا أصحاب يزعمون أن إميان أهل : كنت عند أيب فجاء ولده يعقوب فقال: قال

يا بين ما هؤالء بأصحايب، ال جيعل اهللا من هو منغمس : فقال. السماء وأهل األرض واحد
، وكان عمره ٩ ومائة وهو ساجد، ومات جماهد سنة اثنتني٨يف اخلطايا كمن ال ذنب له

  .١٠ثالث ومثانني سنة
  : ب ـ عكرمة موىل ابن عباس

كان مكياً تابعياً ثقة من أعلم التابعني، روى عن ابن عباس، وعائشة وأيب هريرة وابن عمر،      
طلبت العلم أربعني سنة، وكنت : ، قال١١وابن عمرو، وعقبة بن عامر، وعلي بن أيب طالب

انطلق فأفت : بن عباس بالدار وعن عكرمة أن ابن عباس رضي اهللا عنه قال لهأفيت بالباب وا
انطلق : قال ابن عباس. لو أن هذا الناس ومثلهم مرتني ألفتيتهم: الناس وأنا لك عون، قلت
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فأفتهم فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ومن سألك عما ال يعنيه فال تفته، فإنك تطرح 
وكان عكرمة كثري األسفار ونزل على عبد الرمحن احلساس ، ١عنك ثلثي مؤونة الناس

، وقد ام عكرمة بالصفرية فرقة من فرق اخلوارج ومل تثبت ٢الغافقي، وصار إىل إفريقية
، وقد دافع علماء اجلرح والتعديل عن عكرمة، ٣هذه التهمة بسند صحيح وإمنا بصيغة يقال

منده وابن عبد الرب ونقل ذلك ابن حجر يف كايب حامت الرازي، وابن حبان، والعجلي، وابن 
ليس أحد من أصحابنا إال هو حيتج : وقال البخاري. ٤ال تثبت عنه بدعة: مقدمة الفتح وقال

  .٦هـ١٠٥، تويف سنة ٥بعكرمة
  : ج ـ عطاء بن أيب رباح

بن       مفيت احلرم وأحد الفقهاء األئمة روى عن ابن عباس وأيب هريرة وأم سلمة وعائشة ورافع 
خديج وزيد بن أرقم وابن الزبري، وابن عمرو وابن عمر وجابر ومعاوية وأيب سعيد وعدة 

قال عنه ابن . وكان ثقة فقيهاً عاملاً كثري احلديث انتهت إليه فتوى أهل مكة. ٧من الصحابة
يا أهل مكة جتتمعون علي وعنكم عطاء، ولسعة علمه وجاللة قدره كانوا يف عهد : عباس

 ١١٥رون يف احلج منادياً يصيح ال يفيت الناس إال عطاء بن أيب رباح تويف سنة بين أمية يأم
هؤالء بعض علماء التابعني من املدرسة املكية الذين ضوا بعبء الدعوة والتعليم . ٨هـ

  .٩وإمتام البناء العلمي
  : ـ املدرسة البصرية٤

مجع كثري، منهم أبو موسى وهي منافسة للكوفة يف كل الفنون، وقد نزهلا من الصحابة      
األشعري، وعمران بن حصني وأنس بن مالك وغريهم، ويعترب أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
شيخ السادة من علماء التابعني أمثال احلسن البصري، وسليمان التيمي، وثابت البناين، 

. ١٠هموربيعة بن أيب عبد الرمحن، وإبراهيم بن أيب ميسرة، وحممد بن سريين، وقتادة وغري
  :ومن أشهر علماء املدرسة البصرية
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  : أ ـ حممد بن سريين البصري
، وعن ١     كان موىل أنس بن مالك، مسع من ابن عباس، وابن عمر، وأيب هريرة وخلق سواهم

واهللا ما رأيت مثل طاووس، فقال : كنت عند عمرو بن دينار فقال: حبيب بن الشهيد قال
مل : ، وقال عثمان البيت٢ لو رأى حممد بن سريين مل يقلهواهللا: أيوب السختياين وكان جالساً

وكان احلسن البصري يقدمه على غريه، فعن . ٣يكن بالبصرة أعلم بالقضاء من ابن سريين
كان احلسن متوارياً من احلجاج فماتت بنت له، فبادرت إليه رجاء أن : ثابت البناين، قال

اذهب إىل حممد بن سريين، فقل له : ، مث قال يليقول يل صلّ عليها، فبكى حىت ارتفع حنيبه
وكان حممد بن . ٤ليصل عليها، فعرف حني جاء احلقائق، أنه ال يعدل بابن سريين أحداً

، وكان قد أشتهر بتفسري األحالم وهو اشهر من أن يعرف ٥سريين يصوم يوماً ويفطر يوماً
لتعبري عجائب، وكان له يف ذلك قد جاء عن ابن سريين يف ا: يف هذا الباب قال عنه الذهيب

، وكان صاحب ضحك ٧وكان يلبس الثياب الثمينة والطيالس والعمائم. ٦تأييد اهلي
كانت والدة حممد حجازية وكان يعجبها : وكان باراً بأمه قالت حفصة بنت سريين٨ومزاح

 ثياباً وما الصبغ، وكان حممد إذا أشترى هلا ثوباً أشترى ألني ما جيد، فإذا كان عيد، صبغ هلا
، وعن ابن عون، أن حممداً كان إذا ٩رأيته رافعاً صوته عليها، كان إذا كلمها كاملصغي إليها

وقال ابن . ١٠كان عند أمه لو رآه رجل ال يعرفه ظن أن به مرضاً من خفض كالمه عندها
: وجاءه ناس فقالوا. كانوا إذا ذكروا عند حممد رجالً بسيئة ذكره هو بأحسن ما يعلم: عون

تويف ابن سريين بعد . ١١ال أُحلّ لكم شيئاً حرمه اهللا: إنا نلنا منك فاجعلنا يف حلّ، قال
  .١٢احلسن البصري مبئة يوم، سنة عشر ومئة

  : ب ـ قتادة بن دعامة السدوسي

                                                 
) .٤/٦۰٦( سير أعالم النبالء 

1
  

) .٤/٦۰۸(نفسه  المصدر 
2
  

) .٤/٦۰۸( سير أعالم النبالء 
3
  

) .٤/٦۱۰( المصدر نفسه 
4
  

) .٤/٦۱٥( المصدر نفسه 
5
  

) .٤/٦۱۸( المصدر نفسه 
6
  

) .٤/٦۱۹( المصدر نفسه 
7
  

) .٤/٦۱۳( المصدر نفسه 
8
  

) .٤/٦۱۹( المصدر نفسه 
9
  

) .٤/٦۲۰( المصدر نفسه 
10

  

) .٤/٦۲۰( المصدر نفسه 
11

  

) .٤/٦۲۱(نفسه  المصدر 
12

  



 

 178 

، ١       كان من أوعية العلم، روى عن بعض الصحابة وكبار التابعني وكان ثقة حجة يف احلديث
كان قتادة عاملاً بالتفسري وباختالف العلماء مث وصفه بالفقه واحلفظ : حنبلقال عنه أمحد بن 

كان قتادة أحفظ أهل البصرة ال يسمع شيئاً إال حفظه : وقال. ٢قلما جتد من يتقدمه: وقال
كان قتادة خيتم القرآن : قال سالم بن مطيع. ٣قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها

حافظ العصر، قدوة : قال عنه الذهيب. ٤تم يف كل ثالثيف سبع، وإذا جاء رمضان خ
، وكان من تالميذ ٦، كان رأساً يف العربية والغريب وأيام العرب وأنساا٥املفسرين واحملدثني

، تويف سنة مثاين ٧احلسن البصري، وجالسه اثنيت عشرة سنة وصلى معه الصبح ثالث سنني
  .٨عشرة ومائة

  : ـ املدرسة الكوفية٥
كوفة ثالمثائة من أصحاب الشجرة، وسبعون من أهل بدر رضي اهللا عنهم أمجعني، نزل ال  

وقد اهتم عمر بالكوفة ووجه عبد اهللا بن مسعود واجتهد ابن مسعود يف إجياد جيل حيمل 
دعوة اهللا فهماً وعلماً وكان له األثر البالغ يف نفوس املالزمني له، أو من جاء بعدهم، وقد 

ميذ ابن مسعود بالفقه والعلم والزهد والتقوى منهم، علقمة بن قيس، اشتهر جمموعة من تال
 وغريهم، ومن أشهر ٩مسروق بن األجدع، عبيدة السلماين، األسود بن يزيد، ومرة اجلعفي

  :علماء التابعني يف املدرسة الكوفية
  :أ ـ عامر بن شرحبيل الشعيب

عد بن أيب وقاص، وعبد اهللا كان عالمة عصره ومن أفقههم، روى عن عائشة وابن عمر وس  
، لذلك كان صاحب آثار ١٠بن عمر ومجهرة غريه حىت قيل أنه أدرك مخسمائة من الصحابة

لقد رأيته يستفىت والصحابة متوافرون بالكوفة : قال حممد بن سريين. كثري العلم والفقه
ألنه كان ورغم هذا العلم الواسع فقد كان ينقبض عند الفتوى، وكثرياً ما يقول ال أدري، 
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إنا لسنا بالفقهاء، ولكنا مسعنا احلديث فرويناه : ، وقد قال الشعيب.١يعتربها نصف العلم
أتى رجل : ، ومن نكاته الالذعة، ما رواه األعمش قال٢ولكن الفقهاء من إذا علم عمل

، توىف سنة أربع ومائة وقيل ٣ذاك عرس ما شهدته: ما اسم امرأة أبليس؟ قال: الشعيب، فقال
  .٤ت ومائة وقيل مخس ومائةس

  :ب ـ محاد بن أيب سلمة
فقيه أهل العراق، روى عن أنس بن مالك وتتلمذ على يدي إبراهيم النخعي وهو أنبل   

وكان أحد العلماء األذكياء والكرام . ٥أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم باملناظرة
علي وابن مسعود وأفقه ، وكان أفقه أهل الكوفة ٦األسخياء، له ثروة وحشمة وجتمل

أصحاا علقمة، وكان أفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم محاد، وأفقه أصحاب 
محاد أبو حنيفة، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر أصحاب أيب يوسف يف اآلفاق، وأفقههم 

د سنة وقد تويف محا.  رمحهم اهللا تعاىل٧حممد، وأفقه أصحاب حممد أبو عبد اهللا الشافعي
  .٨عشرين ومائة

  : ـ املدرسة اليمنية٦
من أشهر علمائها من الصحابة الذين سامهوا يف دخول اإلسالم فيها معاذ بن جبل، علي بن أيب   

طالب وأبو موسى األشعري وغريهم ، ومن أراد التوسع فلرياجع الرسالة العلمية للدكتور عبد اهللا 
ر الصحابة، ومن أشهر علماء التابعني يف املدرسة احلمريي، احلديث واحملدثون يف اليمن يف عص

  :اليمنية
  :أ ـ طاووس بن كيسان

فقيه أهل اليمن وقدوم، وأعلمهم باحلالل واحلرام من سادات التابعني، روى عن ثلة من   
الصحابة الكرام، كزيد بن ثابت وأيب هريرة، وزيد بن أرقم، وابن عباس وهو معدود من 

كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى . ١٠ن معاذ مرسالًوروى ع. ٩كرباء أصحابه
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أدرك مخسني من أصحاب رسول اهللا . ٢، كان فقيهاً جليالً بركة ألهل اليمن١ألخذ اليمن له
أرفع حاجتك إىل أمري : قال له عمر بن عبد العزيز يف عهد سليمان. ٣صلى اهللا عليه وسلم

ال يتم نسك : ومن أقواله. ٤جب من ذلكما يل إليه حاجة فكأن عمر ع: قال. املؤمنني
البخل أن يبخل الرجل مبا يف يديه، والشح أن حيب أن يكون له : وقال. ٥الشاب حىت يتزوج
وقال بن . وقال عنه قيس بن سعد الطاووس فينا مثل ابن سريين فيكم. ٦ما يف أيدي الناس

ان رمحه معتزالً وك. ٧كان سفيان ال يعدل من أصحاب ابن عباس بطاووس أحد: املديين
األمراء والسالطني إال إذا أكره على عمل هلم، وإذا طلب أداء نصيحة فإنه ال جيامل أحداً 

  .٨ويصدع باحلق، تويف مبكة سنة ست ومائة للهجرة
  :ب ـ وهب بن منبه

وكان ممن قرأ الكتب ولزم . ٩أبو عبد اهللا وهب بن منبه من أبناء فارس كان يرتل ذمار  
اإلمام العالمة، األخباري : وقال عنه الذهيب. ١٠على العلم وجترد للزهادةالعبادة وواظب 

تابعي ثقة كان على قضاء صنعاء وذكره شريازي يف فقهاء التابعني : وقال العجلي. القصصي
وكان صاحب حكمة وفطنة، وكان له أثر يف حماربة اخلوارج يف اليمن وحتذير . ١١باليمن

مع أيب مشَّر اخلوالين ملا دخل على وهب بن منبه برفقة ، وإليك حواره ١٢الناس من آرائهم
داود بن قيس، وتكلم داود لوهب وقال عن صاحبه أيب مشّر اخلوالين إنه من أهل القرآن 
والصالح، واهللا أعلم بسريرته، فأخربين أنه عرض له نفر من أهل حروراء ـ يعين اخلوارج 

 جتزئ عنك، ألم ال يضعوا يف موضعها، زكاتك اليت تؤديها إىل األمراء ال: ـ فقالوا له
يا ذا خوالن أتريد : فأدها إلينا، ورأيت يا أبا عبد اهللا أن كالمك أشفى له من كالمي، فقال

أن تكون بعد الكرب حرورياً تشهد على من هو خري منك بالضاللة؟ فماذا أنت قائل هللا غداً 
ميان، وأنت تشهد عليه بالكفر، واهللا حني يقفك اهللا؟ ومن شهدت عليه، فاهللا يشهد له باإل
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يشهد له باهلدى وأنت عليه بالضاللة، فأين تقع إذا خالف رأيك أمر اهللا وشهادتك شهادة 
إم يأمرونين أن : اهللا؟ أخربين يا ذا خوالن ماذا يقولون لك؟ فتكلم عن ذلك وقال لوهب

قت، هذه حمنتهم الكاذبة، صد: ال أتصدق إال على من يرى رأيهم وال أستغفر إال له، فقال
فأما قوهلم يف الصدقة، فإنه قد بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر أن امرأة من 

، أفإنسان مما يعبد اهللا يوحده وال يشرك به أحب إىل ١أهل اليمن دخلت النار يف هرة ربطتها
 الطََّع: ((اهللا أن يطعمه من جوع أو هرة؟ واله يقول  َوَيِتيًما َوُيْطِعُموَن  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعَلى اَم

وأما قوهلم ال يستغفر إال ملن يرى رأيهم أهم خري أم ). ٨: اإلنسان ، اآلية )) (َوَأِسيًرا
فواهللا ما فعلت ) ٥: الشورى ، اآلية )) (َوَيْسَتْغِفُروَن ِلَمْن ِفي اْلَأْرِض: ((املالئكة، واهللا يقول

 ِبَأْمِرِه َيْعَمُلوَنَل((املالئكة ذلك حىت أمروا به  ). ٢٧: األنبياء ، اآلية )) (ا َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهْم
، واستمر معه يف احلوار والنقاش )٧: غافر ، اآلية )) (َوَيْسَتْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنوا((وجاء ميسراً 

هللا أمر هذه األمة، انظر زكاتك فأدها إىل من واله ا: فما تأمرين؟ قال: إىل أن قال ذو خوالن
ومجعهم عليهم، فإن امللك من اهللا وحده وبيده يؤتيه من يشاء فإذا أديتها إىل وايل األمر 

أشهد إين : برئت منها، وإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك وجريانك والضيف، فقال
تويف وهب رمحه اهللا سنة عشر ومائة يف خالفة هشام بن عبد . ٢نزلت عن رأي احلرورية

، ولعل ذلك بسبب موقف ٤، وقيل إن يوسف بن عمر وايل اليمن ضربه حىت قتله٣امللك
  .٥وهب من جور يوسف بن عمر املشهور بعنفه وظلمه

  : ـ املدرسة املصرية٧
تكونت يف مصر مدرسة كان شيوخها من الصحابة الذين رحلوا إليها أيام الفتح ونزلوا يف موضع   

 عمرو بن العاص، عبد اهللا بن عمرو بن العاص، الزبري بن الفسطاط واألسكندرية، ومن هؤالء
، وغري ذلك من ٦العوام، وكان من أكثر الصحابة تأثرياً يف مصر عقبة بن عامر رضي اهللا عنه

، وجاءت طبقة التابعني، وكان ٧الصحابة يرجع إليهم الفضل يف دعوة الناس وتوجيههم حنو دينهم
  :منهم أئمة ودعاة، ومن هؤالء
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 اإلمام احلجة، مفيت الديار املصرية أبو رجاء األزدي كان من جلة العلماء : بن أيب حبيبيزيد  
يزيد بن أيب حبيب سيدنا : قال عنه الليث بن سعد. ١العاملني، ارتفع بالتقوى مع كونه موىل أسود

  .٣تويف سنة مثان وعشرين ومائة. ٢وعاملنا
 : ـ مدرسة مشال إفريقيا٨

مشال إفريقيا وكان على رأسهم عمرو بن العاص مث عبد اهللا بن سعد بن أيب دخل القادة الفاحتون   
السرح رضي اهللا عنهم مث تابع معاوية بن حديج فتح إفريقية، ووىل معاوية بن أيب سفيان على مصر 
وإفريقية، وجاء بعده عقبة بن نافع الفهري فاختط مدينة القريوان، وسار يف الناس سرية حسنة 

الوالة والدعاة، الذين جاهدوا ودعوا بالسيف والكلمة مث قام على إفريقية والة وكان من خيار 
ويف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز بعث إمساعيل بن أيب . ٤صاحلون ساروا على النهج نفسه

املهاجر والياً على إفريقية سنة مائة، فكان داعية إىل اإلسالم بلسانه وأعماله وأخالقه، فأحبه الناس، 
حبوا دينه، وحرص على دعوة الرببر إىل اإلسالم، فاستجابوا لدعوته، وأسلموا على يديه، واهتم وأ

إمساعيل بتعليم الناس أحكام الشريعة، وتفقيههم يف احلالل واحلرام وكان عمر بن عبد العزيز بعث 
عرفون أن معه عشرة من التابعني من أهل العلم والفضل، وأهل إفريقية يومئذ من اجلهل حبيث ال ي

، وسيأيت احلديث عن الفقهاء العشرة ٥اخلمر حرام حىت وصل هؤالء فعلموا الناس احلالل واحلرام
يف حمله بإذن اهللا ومن خالل ما سبق من احلديث عن املدارس العلمية يظهر أمهية توريث العلم 

د أيضاً أمهية واخلربات الدعوية عند السلف وامتداد ذلك يشمل أقاليم الدولة اإلسالمية ونستفي
  .تفريغ جمموعة من أذكياء األمة للتعلم والتعليم واالفتاء واإلرشاد والوعظ ونشره بني الناس

  
  :منهج التابعني يف تفسري القرآن الكرمي: رابعاً 

سلك التابعون منهاجاً واضحاً يف تفسري القرآن الكرمي، فكانوا يفسرون القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، 
  أقوال الصحابة، واللغة العربية، واالجتهاد وقوة االستنباط والقرآن ب

  : ـ تفسري القرآن بالقرآن١
  :تعددت طرق التابعني يف تفسري القرآن بالقرآن ومن هذه الطرق
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كتفسري اآلية بآية أخرى حتمل املوضوع نفسه وإن اختلف اللفظ : أ ـ نظائر القرآن الكرمي
: ما ورد عن جماهد يف تفسري الكلمات يف قوله تعاىلوقد أكثر التابعون من ذلك ومن ذلك 

َقاَلا َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر ((قوله: قال). ٣٧:البقرة، اآلية)) (َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت((

حلسن يف تفسري وجاء عن عكرمة، وا. ١حىت فرغ منها). ٢٣األعراف، اآلية)) (َلَنا َوَتْرَحْمَنا
 َسِبيًلا: ((قوله تعاىل  َذِلَك  َبْيَن  َواْبَتِغ  ِبَها  ُتَخاِفْت  َوَلا  ِبَصَلاِتَك  َتْجَهْر ). ١١٠:اإلسراء، اآلية)) (َوَلا

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى جيهر بصالته، فآذى ذلك املشركني : قال
 َواْبَتِغ (: (مبكة حىت أخفى صالته هو وأصحابه، فلذلك قال  ِبَها  ُتَخاِفْت  َوَلا  ِبَصَلاِتَك  َتْجَهْر َوَلا

 َسِبيًلا  َذِلَك  ِمَن : ((وقال يف األعراف)). َبْيَن  اْلَجْهِر  َوُدوَن  َوِخيَفًة  َتَضرًُّعا  َنْفِسَك  ِفي  َربََّك َواْذُكْر

 اْلَغاِفِليَن  ِمَن  َتُكْن  َوَلا  َواْلآَصاِل  ِباْلُغُدوِّ : ويف تفسري قوله تعاىل). ٢٠٥:ف، اآليةاألعرا)) (اْلَقْوِل
 ُكْنُتْم ((  ِإْن  اْلَمْوَت  َفَتَمنَُّوا  النَّاِس  ُدوِن  ِمْن  َخاِلَصًة  اللَِّه  ِعْنَد  اْلآِخَرُة  الدَّاُر  َلُكُم  َكاَنْت  ِإْن ُقْل

ا َمْن َكاَن ُهوًدا َأْو َلْن َيْدُخَل اْلَجنََّة ِإلَّ: ((وذلك أم قالوا: قال قتادة) .٩٤:البقرة، اآلية))(َصاِدِقيَن

فقيل ). ١٨:املائدة، اآلية)) (َنْحُن َأْبَناُء اللَِّه َوَأِحبَّاُؤُه: ((وقالوا). ١١١:البقرة، اآلية)) (َنَصاَرى
  ).٩٤: البقرة ، اآلية (٢))َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن((هلم

 مبا يشبهها من اآليات كتفسري اآلية باآليات اليت واملراد باألشباه تفسري اآلية: ب ـ األشباه
، فمن ذلك ما ورد عن جماهد يف تفسري النفس بالغري، ٣حتمل بعض معناها مع تقارب اللفظ

، النور)) (َلْوَلا ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأْنُفِسِهْم َخْيًرا: ((فإنه قال يف تفسري قوله تعاىل
 َأْنُفَسُكْم((قال هلم خرياً، أال ترى أنه يقول). ١٢:اآلية  َتْقُتُلوا : يقول). ٢٩:النساء، اآلية)) (َوَلا

 َأْنُفِسُكْم((بعضكم بعضا و  َعَلى . ٤قال يسلم بعضكم على بعض). ٦١:النور، اآلية)) (َفَسلُِّموا
يف القرآن تدل على هذا ففسر جماهد هنا النفس بالغري واستدل بورود ذلك يف آيات متشاة 

  . ٥اجلزء من املعىن
ويف هذا النوع يلحظ املفسر منهم سياق اآلية : ج ـ الداللة على التفسري بالسياق

، ٦فريبطها مبا قبلها، أو مبا بعدها سواء كان ذلك يف اآلية نفسها، أو يف جمموعة من اآليات

                                                 
) .۱/٦۹( المسير زاد) ۱/٥٤٥( تفسير الطبري 

1
  

) .۲/٦۱٤(تفسير التابعين ) ۱/۱۱٦( فتح القدير 
2
  

) .۲/٦۱٥( تفسير التابعين 
3
  

) .۲/٦۱٥(تفسير التابعين ) ۱۸/۹٦( تفسير الطبري 
4
  

) .۲/٦۱٦( تفسير التابعين 
5
  

) .۲/٦۱۷( المصدر نفسه 
6
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قال ). ٨٣: األنعام ، اآلية )) (ا ِإْبَراِهيَم َعَلى َقْوِمِهَوِتْلَك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَه: ((مثل تفسري قوله تعاىل
الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم ((هي : جماهد يف تفسريها

  ).٨٢: األنعام ، اآلية )) (١
ظر  ويف هذا الطريق يقوم املفسر بالنظر يف آيات القرآن اليت فيها إمجال، وين:ح ـ بيان امل

يف اآليات األخرى اليت ميكن أن تكون بياناً هلذا اإلمجال، كحمل امل على املبني ومن 
: قال ): ١٤: نوح ، اآلية )) (َخَلَقُكْم َأْطَواًرا: ((ذلك ما ورد عن جماهد يف تفسري قوله تعاىل

يات اليت فأشار بقوله إىل اآل. ٢من تراب، مث من نطفة، مث من علقة، مث ما ذكر حىت يتم خلقه
 ِطيٍن: ((فيها ذكر ذلك مثل قوله تعاىل  ِمْن  ُسَلاَلٍة  ِمْن  اْلِإْنَساَن  َخَلْقَنا  ِفي  * َوَلَقْد  ُنْطَفًة  َجَعْلَناُه ُثمَّ

َسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما ُثمَّ ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَك * َقَراٍر َمِكيٍن

  ).١٤ ، ١٢املؤمنون ، اآليات )) (َأْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن
 ويف هذا يعمد املفسر  منهم إىل آية ظاهرها العموم فيحملها على :خ ـ تفسري العام باخلاص

النساء ، )) (َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِه: (( كقوله تعاىل ،٣معىن آخر ذكرت فرداً من أفراد العموم
 اْلَكُفوَر: ((الكافر مث قرأ: قال احلسن البصري). ١٢٣: اآلية   ِإلَّا  ُنَجاِزي من : قال)) َوَهْل
 اْلَكُفوَر: (ويف رواية عنه قال. ٤الكفار  ِإلَّا  ُنَجاِزي يعين الكفار، ال يعين بذلك أهل )) َوَهْل
ليعم املؤمن والكافر، فجاء احلسن )) من((فاآلية األوىل جاء فيها العموم يف لفظة . ٥الصالة

وأصرح من ذلك ما جاء . ٦فبني أا خاصة بالكافر مستدالً بأسلوب احلصر يف اآلية الثانية
 ِبِه: ((عنه يف تفسري اآلية نفسها أنه قال  ُيْجَز  ُسوًءا  َيْعَمْل  إمنا )١٢٣: النساء ، اآلية )) (َمْن

 الصِّْدِق الَِّذي َكاُنوا ((ذلك ملن أراد اهللا هوانه، فأما من أراد كرامته، فإنه من أهل اجلنة  َوْعَد

  ).١٦٧: األحقاف ، اآلية )) (ُيوَعُدوَن
 املراد بالتفسري بالالزم أن املفسر ال يذكر صراحة تفسرياً لآلية اليت هو :ر ـ التفسري بالالزم

من لوازم ذلك، ويربطه بآية أخرى، فمن ذلك ما جاء عن سعيد بصددها، بل يذكر شيئاً 
: ، فقد قال)١٥٦البقرة ، اآلية )) (ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن: ((بن جبري يف تفسري قوله تعاىل

 : ((لو أعطيها أحد ألعطيها يعقوب، أمل تسمع  َأَسَفى َعَلى ُيوُسَف َيا
: يوسف ، اآلية )) (٨

                                                 
) .۱۱/٥۰٥( تفسير الطبري 
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) .۸/۲۹۱(ر الدر المنثو) ۲۹/۲٦( تفسير الطبري 
2
  

) .۲/٦۲۱( تفسير التابعين 
3
  

) .۲/۲۱۰(زاد المسير ) ۹/۲۳۷( تفسير الطبري 
4
  

) .۹/۲۳۸( تفسير الطبري 
5
  

) .۲/٦۲۳( تفسير التابعين 
6
  

) .۲/٦۲۳( تفسير التابعين 
7
  

) .۳/۲۲٤( تفسير الطبري 
8
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، وإال لقاهلا، بدالً من تأسفه على ذهاب ))ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن((نه مل يكن يعرف أ). ٨٤
  .١يوسف

 ومن طرق التفسري اليت اتبعها التابعون ـ أيضاً ـ إيضاح مبهم آية بآية :ز ـ توضيح املبهم
)) احلني((واقع يف لفظه ، ومن ذلك ما قام به عكرمة من رفع اإلام ال٢أخرى إلزالة اإلام

يا : أرسل إيلّ عمر بن عبد العزيز فقال: استدل باآلية اليت تبني أن املراد منه سنة فعنه أنه قال
: إين حلفت أن ال أفعل كذا وكذا حيناً، فما احلني الذي تعرف به؟ قلت: موىل ابن عباس

: ي ال يدرك فقول اهللاإن من احلني حيناً ال يدرك، ومن احلني حني يدرك، وأما احلني الذ
 َمْذُكوًرا((  َشْيًئا  َيُكْن  َلْم  الدَّْهِر  ِمَن  ِحيٌن  َأَتى َعَلى اْلِإْنَساِن واهللا ما ). ١: اإلنسان ، اآلية )) (َهْل

 َربَِّها: ((يدري كم أتى له إىل أن خلق، وأما الذي يدرك فقوله  ِبِإْذِن  ِحيٍن  ُكلَّ )) ُتْؤِتي ُأُكَلَها
أصبت يا موىل ابن عباس، : فهو ما بني العام إىل العام املقبل، فقال). ٢٥ : إبراهيم ، اآلية(

  .٣ما أحسن ما قلت
 وقد كثر هذا النوع يف تفسري التابعني :، أو إيضاح مشكلة)لفظ(س ـ بيان معىن 

، ٤فصاروا يتناولون آيات القرآن بالتفسري بآيات أخرى تبني هذا املعىن، وتلكم األلفاظ
 َتْرُجُف الرَّاِجَفُة((سري احلسن البصري ومثال ذلك كتف : قال). ٦: النازعات ، اآلية )) (َيْوَم

 ِفي : ((النفختان، أما األوىل فتميت األحياء، وأما الثانية فتحي املوتى مث تال احلسن َوُنِفَخ

 اللَُّه  َشاَء  َمْن  ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا  َوَمْن  ِفي السََّماَواِت  َمْن  َفَصِعَق  ِقَياٌم الصُّوِر  ُهْم  ُأْخَرى َفِإَذا  ِفيِه  ُنِفَخ  ُثمَّ

َيْنُظُروَن
واألمثلة كثرية على تفسري التابعني للقرآن بالقرآن، ومن ). ٦٨: الزمر ، اآلية )) (٥

  .٦أراد املزيد فلرياجع تفسري التابعني
راجعة وهي :  ال شك أن السنة مبينة للقرآن موضحة له قال الشاطيب: ـ تفسري القرآن بالسنة٢

، وذلك ألن النيب صلى ٧يف معناها إىل الكتاب، فهي تفصيل جممله وبيان مشكله، وبسط خمتصره
اهللا عليه وسلم هو أعلم بكالم اهللا وأكثر قدرة على فهم نصوص اآليات من غريه مع ما أوحاه اهللا 

النجم )) (ْن ُهَو ِإلَّا َوْحٌي ُيوَحىِإ * َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى: ((تعاىل من املعاين، فهو صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
) .۲/٦۲۳( تفسير التابعين 

1
  

) .۲/٦۲٤( المصدر نفسه 
2
  

) .۱٦/٥۸۱(لطبري  تفسير ا
3
  

) .۲/٦۲٦( تفسير الطبري 
4
  

) .۲/٦۲۷(٬ تفسير التابعين ) ۳۰/۳۱( تفسير الطبري 
5
  

) .٦۲۷ إلى ۲/٦۰۸( تفسير التابعين 
6
  

) .٤/۱۲(الموافقات ) ۲/٦۲۸( المصدر نفسه 
7
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فإن : يقول ابن تيمية. ١أال إين أوتيت القرآن ومثله معه: ، وقال صلى اهللا عليه وسلم)٣: ، اآلية 
... قال قائل، فما أحسن طرق التفسري؟ فاجلواب أن أصح الطرق يف ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن

ة، فإا شارحة للقرآن وموضحة له، قال اإلمام أبو إىل أن يقول ـ فإن أعياك ذلك فعليك بالسن
عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو مما فهمه من 

 اللَُّه: ((القرآن، قال تعاىل  َأَراَك  ِبَما  النَّاِس  َبْيَن  ِلَتْحُكَم  ِباْلَحقِّ  اْلِكَتاَب  ِإَلْيَك  َأْنَزْلَنا  ِلْلَخاِئِنيَن ِإنَّا  َتُكْن  َوَلا

َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم : ((وقال تعاىل ) . ١٠٥: النساء ، اآلية )) (َخِصيًما

َتاَب ِإلَّا ِلُتَبيَِّن َلُهُم الَِّذي اْخَتَلُفوا ِفيِه َوَما َأْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِك: ((وقال تعاىل). ٤٤: النحل ، اآلية )) (َيَتَفكَُّروَن

 ُيْؤِمُنوَن  ِلَقْوٍم  َوَرْحَمًة وقد اتفق العلماء على أن األخذ بالسنة ). ٦٤٢: النحل ، اآلية )) (َوُهًدى
القرآن أحوج إىل : واجب والعمل ا حتم وحتكيمها فرض بل جاء عن مكحول التابعي أنه قال

وقد كثر عن التابعني النقول اليت تدل على شدة متابعتهم للسنة، قال . ٣ة إىل القرآنالسنة من السن
أحدث فيها مبا جاء عن النيب صلى اهللا : إذا سئلت عن مسألة فكيف تضع؟ قال: ربيعة للزهري

عليه وسلم فإن مل يكن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فعن أصحابه، فإن مل يكن عن أصحابه 
، ومما يدل على عظيم احتفائهم وعنايتهم باملروى عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قل ٤ياجتهدت رأي

أن جندهم خيالفون ما صح عنه صلى اهللا عليه وسلم من تفسريه وفيما يلي بعض األمثلة الدالة على 
  :ذلك

ْم َوَلا َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِه(( يف تفسري قولهأ ـ فمن هذا ما جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم

اليهود مغضوب عليهم، والنصارى : قال صلى اهللا عليه وسلم). ٦:الفاحتة، آية)) (الضَّالِّيَن
ال أعلم خالفاً : قال ابن حامت. وغريمها٧، وسعيد بن جبري٦جماهد: وبذلك فسرها. ٥ضالل

  .٨ نصارىبال)) الضَّالِّيَن((باليهود، و)) اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم((بني املفسرين يف تفسري
 َواْشَرُبوا : ((قولهب ـ ومنه أيضاً ما صح عنه صلى اهللا عليه وسلم يف بيان  َوُكُلوا

قال صلى اهللا ). ١٨٧البقرة ، اآلية )) (َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اْلَأْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اْلَأْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر

                                                 
 .٤٦۰٤ سنن أبي داود رقم 
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) .۱۳/۳٦۳( الفتاوى 
2
  

) .۱/۳۰(رطبي تفسير الق) ۲/٦۲۹( تفسير التابعين 
3
  

) .۲/٦۳۷(تفسير التابعين ) ۲/۷٥( جامع بيان العلم وفضله 
4
  

 .۲۲٤ موار الظمآن في زوائد ابن حبان رقم 
5
  

) .۱/۱۸۸( تفسير الطبري 
6
  

) .۱/٤۱( الدر المنشور 
7
  

) .۲/٦۳۸(٬ تفسير التابعين ۲۲ تفسير ابن أبي حاتم رقم
8
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 ومل خيالف يف ذلك أحد من التابعني وبه قال ،١هو سواد الليل وبياض النهار: عليه وسلم
  .٣، وقتادة٢احلسن

الذي جـ ـ من ذلك ما جاء عنه عليه الصالة والسالم يف تفسري معىن الظلم 
قال صلى ). ٨٢: األنعام ، اآلية )) (الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم: ((ورد يف قوله تعاىل
ليس : أينا مل يلبس إميانه بظلم؟ فقال: ني شق ذلك على أصحابه فقالوااهللا عليه وسلم ح

 َعِظيمِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم: ((بذلك أمل تسمعوا قول لقمان
وهذا هو املنقول عن التابعني قال )). ٤ 

  .٥إبراهيم النخعي، وقتادة، وجماهد، وسعيد بن جبري: به
: يف قوله تعاىليف تفسري للسبع املثاين س ـ ومنه ما جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم 

 اْلَعِظيَم((  اْلَمَثاِني َواْلُقْرآَن  ِمَن  َسْبًعا  آَتْيَناَك قال صلى اهللا عليه ). ٨٧: احلجر ، اآلية )) (َوَلَقْد
أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن قبل أن أخرج من املسجد؟ : وسلم أليب سعيد بن املعلى

احلمد هللا رب العاملني، هي السبع : سلم ليخرج، فذكرته، فقالفذهب النيب صلى اهللا عليه و
وهذا التفسري هو املروي عن سعيد بن جبري واحلسن، . ٦املثاين، والقرآن العظيم الذي أوتيته

  .٧وجماهد، وقتادة
، اليت وردت يف قوله األمة الوسط: ش ـ ومن ذلك بيانه صلى اهللا عليه وسلم ملعىن

 َج: ((تعاىل  النَّاِسَوَكَذِلَك  َعَلى  ُشَهَداَء  ِلَتُكوُنوا  َوَسًطا  ُأمًَّة ففي ). ١٤٣: البقرة، آية)) (َعْلَناُكْم
 َوَسًطا:((احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله  ُأمًَّة  َجَعْلَناُكْم ))  َوَكَذِلَك

 اعتمدها هذه بعض األمثلة اليت. ٩جماهد، وعطاء وقتادة: وذا التفسري قال٨))ًالُدوَع((قال
  .التابعون يف تفسري القرآن الكرمي بالسنة النبوية

  : ـ تفسري القرآن بأقوال الصحابة٣
إن التابعني ما علموا كيفية التلقي من الكتاب والسنة وكذلك االجتهاد، وحنو ذلك إال   

بسبب تربيتهم على أيد الصحابة وخربم مبناهجهم االستداللية، وتعلمهم لطرق االستنباط 
                                                 

.) ۸/۱۸۲( البخاري ٬ ك التفسير الفتح 
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) .۳/٥۱۰( تفسير الطبري 
2
  

) .۳/٥۱۰( تفسير الطبري 
3
  

) .۸/۲۹٤( البخاري ٬ ك التفسير الفتح 
4
  

) .۲/٦۳۹( تفسير التابعين 
5
  

) .۸/۳۸۱( البخاري ٬ ك التفسير الفتح 
6
  

) .۲/٦٤۱( تفسير التابعين 
7
  

.صحيح ) ۳/۹(رواه أحمد )٦/۳۱٦( مجمع الزوائد 
8
  

) .۲/٦٤۱( تفسير التابعين 
9
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لقيهم الرواية النبوية، ورؤيتهم التطبيق العملي لذلك كله ولقد استوعب التابعون رسالة وت
العلماء أصحاب حممد صلى اهللا عليه : الصحابة وعرفوا فضلهم، فها هو جماهد يقول

إذا اختلف الناس يف : ، وكان التابعون يقدمون قول الصحايب على قوهلم يقول الشعيب١وسلم
عمر؟ فإن عمر مل يكن يصنع شيئاً حىت يشاور، فقال أشعث ـ شيء فانظر كيف صنع 

إذا رأيت الرجل خيربك أنه أعلم من عمر : راوي األثر ـ فذكرت ذلك البن سريين فقال
  :، وكان منهج التابعني يف األخذ عن الصحابة يدور حول٢فأحذره

ملطلب الرئيس،  صلى اهللا عليه وسلم، فهذا هو اأ ـ إذا كان تفسري الصحايب يرفعه للنيب
والغاية القصوى، وليس بعده قول، وكذلك ما كان من تفسري الصحايب، وهو وارد يف 

، وكذلك فيما ال جمال للرأي فيه، فهذا يقف عنده ال ٣سبب الرتول بالصيغة الصرحية
َحتَّى ِإَذا : ((جياوزونه، ألن الصحايب شاهد الترتيل، ومثال ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل

 َلا ُيَفرُِّطوَنَجا  اْلَمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسُلَنا َوُهْم فقد قال فيها ابن عباس ). ٦١: األنعام، آية)) (َء َأَحَدُكُم
ولذ جاءت الرواية . ٤إن مللك املوت أعواناً من املالئكة رواه عنه إبراهيم: رضي اهللا عنهما

أعوان ملك :  عليه شيئاً فقالمن تفسري إبراهيم نفسه باالقتصار على قول ابن عباس ومل يزد
  .٦، وكذا جاء عن قتادة، وجماهد والربيع٥املوت

وجار على مقتضى ب ـ وإذا كان التفسري الوارد عن الصحايب من باب االجتهاد، 
اللغة، فإم يف الغالب ال خيالفونه، فإن الصحابة أهل اللسان والبيان والفهم، وألجل ذلك 

َفُمْسَتَقرٌّ : ((ون غريه عندما تعرض لتفسري قوله تعاىلاعتمد جماهد تفسري ابن عباس د

املستقر باألرض واملستودع عند : فقد قال ابن عباس). ٩٨: األنعام، آية)) (َوُمْسَتْوَدٌع
، ٨أن املستقر يف الرحم، واملستودع يف الصلب: وجاءت رواية عن ابن عباس. ٧الرمحن

  .٩ال ابن جبري يف تفسري اآليةموافقة للرواية الثانية لشخصية، وهكذا كان ح

                                                 
) .۲/٦٥۱(٬ تفسير التابعين ) ۱/۱٥( إعالم الموقعين 
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) .۲/٦٥۳(٬ تفسير التابعين ) ٤/۳۲۰( الحلية 
2
  

. أي سبب نزول كذا هو كذا وكذا أو حدث كذا ونزل كذا
3
  

) .۳/٥٥(٬ زاد المسير ) ۱۱/٤۱۰( تفسير الطبري 
4
  

) .۱۱/٤۱۰( تفسير الطبري 
5
  

) .۲/٦٥۸( تسير التابعين 
6
  

) .۲/٦٥۸( تفسير التابعين 
7
  

) .۳/۹۲(٬ زاد المسير ) ۱۱/٥۷۰( تفسير الطبري 
8
  

) . ۱۱/٥۷۰( تفسير الطبري 
9
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فإن التابعني يسلكون مسلك الترجيح ج ـ إذا تعارضت األقوال املنقولة يف الصحابة، 
بينها، والترجيح قد يكون باللغة، أو باحلديث أو بقول صحايب آخر جيمع بني األقوال، فمن 

 ِلُدُلوِك الشَّ: ((األول ما جاء يف تفسري قوله تعاىل  الصََّلاَة جاء ). ٧٨: اإلسراء، آية)) (ْمِسَأِقِم
زيغها بعد نصف : ، وجاء عنه أن دلوكها١عن ابن عباس يف تفسريها أن دلوكها غرواً

: ، وجاء عنه أيضاً أن دلوكها ميلها يعين٣، وجاء عن ابن مسعود أن دلوكها غروا٢النهار
القول بغروا عن ابن ، مع أنه نقل ٥فاختار قتادة أن دلوكها زواهلا، ففسرها به. ٤الزوال
، ولعل سبب هذا االختيار هو أن اللغة تدل على أن الدلوك هو امليل، فيكون املراد ٦مسعود

، وقد يكون الترجيح ألثر مرفوع، ومنه ما ٧صالة الظهر، ورجحه ابن جرير، وناقش األول
 كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا: جاء عن قتادة وهو حيدث عن سعيد بن املسيب، قال

، فرجح احلسن أا صالة ٨عليه وسلم خمتلفني يف الصالة الوسطى، وشبك بني أصابعه
، متابعاً يف ذلك عدداً من الصحابة رضي اهللا عنهم، واملرجح هنا هو األثر املرفوع ٩العصر

الصالة الوسطى صالة : الذي رواه احلسن عن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ما ورد يف . ترجيح بقول صحايب آخر يقدم به عموم اآلية على ماوقد يكون ال. ١٠العصر

 اْلَكْوَثَر: ((خصوصها، وجيمع به بني األقوال، فمن ذلك تفسريهم لقوله تعاىل  َأْعَطْيَناَك )) ِإنَّا
، وعن ١١فقد جاء تفسري الكوثر عن مجع من الصحابة أنه ر يف اجلنة). ١: الكوثر ، اآلية (

، وتابعه على ذلك سعيد بن جبري، فقال أبو ١٢ري الكثري الذي أعطاه اهللا إياهابن عباس أنه اخل
 فهنا رجح ابن ١٣إنا كنا نسمع أنه ر يف اجلنة من اخلري الذي أعطاه اهللا إياه: بشر لسعيد

جبري العموم يف اآلية مستنداً لقول ابن عباس، ومل يذهب إىل اخلصوص األثر الوارد يف ذلك، 
مثة مروي عن الصحابة يف ذلك، فعندئذ يدخل منهم من يدخل يف باب أما إذا مل يكن 

                                                 
) .۱٥/۱۳٤( تفسير الطبري 
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) .۳/۲٥٤( فتح القدير 
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) .٥/۷۲( زاد المسير 
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) .۳/۲٥٤( فتح القدير 
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) .٥/۷۲( زاد المسير 
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) . ٥/۷۲( زاد المسير 
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) .٬۱۳۷ ۱٥/۱۳٦( الطبري  تفسير
7
  

) .۱/۲۸۲( زاد المسير 
8
  

) .۲/٦٦۱( تفسير التابعين 
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 . ٥٤۳۸رقم ) ٥/۱۹٤( تفسير الطبري 
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) .۹/۲٤۸( زاد المسير 
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) .۸/٦٤۹( الدر المنثور 
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) .۹/۲٤۸( زاد المسير 
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وقد أدت الرواية عن الصحابة واالعتماد عليها يف التفسري إىل ظهور نتائج وآثار . ١االجتهاد
ترتبت على ذلك منها، حفظ أخبار الصحابة ومعرفة دقيق أحواهلم والتمييز بينهم، وااللتزام 

  .٢بين أقواهلممبناهجهم واإلفادة منها، وت
 لقد تنوعت مشارب التابعني يف اعتمادهم على اللغة وجعلها مصدراً من مصادر : ـ اللغة العربية٤

التفسري وذلك لعدة أسباب منها معرفة لغة العرب ومعرفة عادات العرب وأخبارهم، واإلملام 
والتأخري، وغري ذلك بأشعار العرب، ومعرفة فقه اللغة من االشتقاق، واإلجياز واحلذف، والتقدمي 

  .٣من األسباب
 ظهرت اجتهادات التابعني يف التفسري، حىت إبان عهد الصحابة، ومشلت إجتهادام : ـ االجتهاد٥

  :مواطن كثرية، غالبها مما سكت عنه الصحابة ومن أمهها
بيان املراد من النص، وذلك، إذا كان النص خفي الداللة بسبب إمجال يف اللفظ أو أ ـ 

  .بالتركي
  .استنباط بعض األحكام من النصوص القرآنيةب ـ 

  .بيان الفروق بني ما تشابه من الكلمات، واملعاين، والتفسري بني النظائرج ـ 

العناية الفائقة بدقائق من علم الكتاب العزيز، كمباحث عد اآليات، والكلمات يف القرآن س ـ 
  :اآليات مميزات منها وغريها، وقد كان الجتهاد التابعني يف تفسري ٤الكرمي

  .تنوع عبارات االجتهاد وتعددها  ـ

  .اإلجياز غري املخل  ـ

  .عمق التأمل ودقة التفسري  ـ

  .قوة االستنباط  ـ
 

  :جهود عمر بن عبد العزيز والتابعني يف خدمة السنة: خامساً 

                                                 
) .۲/٦٦۱( تفسير التابعين 
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) .٦۷۷ إلى ۲/٦۷۲( المصدر نفسه 
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) .۷۰۷ إلى ۲/٦۸۹(در نفسه  المص
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) .۲/۷۱۱( تفسير التابعين 
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ري القرآن ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كتابة غري القرآن يف أول األمر، خمافة اختالط غ
به، واشتغال الناس عن كتاب رم بغريه، مث جاء بعد ذلك اإلذن النبوي بالكتابة واإلباحة املطلقة 

وقد ثبت أن كثرياً من الصحابة قد . ١لتدوين احلديث الشريف فنسخ األمر، وصار األمر إىل اجلواز
وا يتواصلون بكتابة أباحوا تدوين احلديث وكتبوه ألنفسهم، وكتب طالم بني أيديهم، وأصبح

وقام اجلهابذة من أهل العلم، والغيورين من املسلمني جبهود جبارة لتدوين السنة . ٢احلديث وحفظه
املطهرة ومجع احلديث النبوي، وتنقيته من شوائب الوضع، وبذلوا يف ذلك مهجهم وأوقام، 

لوا لذلك أصوالً، وقعارهم، وأص دوا قواعد، حىت أمثرت تلك فأسهروا ليلهم، وضربوا يف األرض
اجلهود املباركة هذه الدواوين العظيمة، اليت يعكف املسلمون على قراءا وحفظها والعمل ا 
والفضل كل الفضل هللا ـ مث ألولئك الربرة الذين كانوا السبب يف مجعها، وليس هلم مكافأة أعظم 

لعل طالئع التدوين الرمسي للحديث ، و٣من أجر اهللا اجلزيل هلم يوم القيامة إن شاء اهللا تعاىل
النبوي، الذين قامت به جهة مسؤولة يف الدولة اإلسالمية، كان على يدي عبد العزيز بن مروان ـ 
والد عمر ـ عندما كان أمرياً على مصر كما مر معنا، بيد أن التدوين الذي آتى مثاره هو ما قام 

لك يف إرشاداته لكتابة العلم وتدوين احلديث، به أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز، وقد جتلى ذ
أيها الناس قيدوا العلم بالشكر، وقيدوا العلم : وأوامره للخاصة والعامة بذلك، فمن إرشاداته قوله

، لكن أمري املؤمنني عمر مل يكتف ذا اإلرشاد العام واحلض على حفظ العلم بكتابته، بل ٤بالكتابة
إىل إصدار أوامره إىل بعض األئمة العلماء جبمع سنن وأحاديث سعى ـ حبكمه خليفة املسلمني ـ 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد محله على ذلك ما رآه عند كثري من التابعني يف إباحة كتابة 
احلديث، وهم قد محلوا علماً كثرياً، فخشي عمر على ضياعه، خاصة وأنه ليس دائماً تتوفر احلفظة 

 احتياج إىل كتابة الكتب والرجوع إليها لالستذكار ومثة سبب آخر يضاهي الواعون لنقله، دومنا
سابقه يف األمهية، وهو فشو الوضع ودس األحاديث املكذوبة، وخلطها بالصحيح من كالم النيب 

: صلى اهللا عليه وسلم، بسبب اخلالفات املذهبة والسياسية، وإىل هذا يشري كالم اإلمام الزهري
ورأي . ٥نا من قبل املشرق ننكرها ال نعرفها، ما كتبت حديثاً وال أذنت يف كتابهلوال أحاديث تأتي

الزهري هذا كان رأي كثري من أئمة ذلك العصر، حيث خافوا على احلديث النبوي من الضياع، 
 على حفظ السنة بتدوينها، وجاء رأي السلطة العليا ممثالً  واختالطه باملكذوب، مما حفز العلماء

                                                 
 .۷٤ عمر بن عبد العزيز ٬ عبد الستار الشيخ صـ

1
  

 .۷٥ المصدر نفسه صـ
2
  

 .۷٥ المصدر نفسه صـ
3
  

 .۷٦ المصدر نفسه صـ
4
  

 .۷۷ عمر بن عبد العزيز٬ عبد الستار٬ الشيخ صـ
5
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 الورع العامل اتهد أمري املؤمنني عمر، فاختذ خطوة حامسة بتدوين سنن رسول اهللا صلى باخلليفة
وإليك خطواته وجمهوداته يف . ١اهللا عليه وسلم وجعل من مسؤوليات الدولة حفظ السنة املطهرة

  :هذا الشأن
، يأمره  بالقضاء، أيب بكر بن حزم ـ كتب إىل اإلمام الثبت أمري املدينة وأعلم أهل زمانه١

انظر ما كان من : وكتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حزم: بذلك، ففي صحيح البخاري
حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاكتبه، فإن خفت دروس العلم وذهاب العلماء، وال تقبل 

فإن العلم ال إال حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حىت يعلم ما مل يعلم، 
كتب عمر بن عبد العزيز : ، وروى ابن سعد عن عبد اهللا بن دينار ـ قال٢يهلك حىت يكون سراً

أن أنظر ما كان من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه : إىل أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم
ذهاب وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمرة بن عبد الرمحن، فاكتبه، فإين خفت دروس العلم و

  .٣أهله
 الزهري، فقد ذكر ابن  ـ كذلك وجه كتاباً ذا الشأن إىل اإلمام احلجة ابن شهاب٢

أمرنا عمر بن عبد العزيز، جبمع السنن، فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث : عبد الرب عن ابن شهاب قال
ب له السنة ، وروى أبو عبيد أن عمر أمر ابن شهاب أن يكت٤إىل كل أرض له عليها سلطان دفتراً

. ٥يف مصارف الزكاة الثمانية، فلىب الزهري أمره، وكتب له كتاباً مطوالً يوضح ذلك بالتفصيل
وأول من دون احلديث ابن شهاب الزهري على رأس املائة بأمر عمر بن : ومن هنا قال ابن حجر

  .٦عبد العزيز، مث كثر التدوين مث التصنيف، وحصل بذلك خري كثري، فلله احلمد
 على مجع حديث  بل إن عمر وجه أوامره إىل أهل املدينة مجيعاً يأمرهم وحيثهم ـ٣

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يشارك يف هذا كل من لديه علم، ولو كان بضعة أحاديث، فقد 
أن انظروا حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : كتب عمر بن عبد العزيز إىل أهل املدينة

  .٧خفت دروس العلم وذهاب أهلهفاكتبوه، فإين قد 

                                                 
 .۱۸٦ـ ۱۷۷  ـ۱۷٦ أصول الحديث ٬ محمد عّجاج الخطيب صـ

1
  

) .۱۹٥ ـ ۱/۱۹٤( فتح الباري 
2
  

 .۱۷۹ ـ ۱۷۷ الطبقات ٬ أصول الدين صـ
3
  

) .۹۲ ـ ۱/۹۱( جامع بيان العلم 
4
  

 .۲۳۲ ـ ۲۳۱ األموال صـ
5
  

 .۱۸۰ ٬ ٬۱۷۸ أصول الحديث صـ) ۱/۲۰۸( فتح الباري 
6
  

) .۱/۱۳۷( سنن الدارمي 
7
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 يف الدولة اإلسالمية،  ـ ومل يقف عمر عند ذلك، بل عمم أوامره إىل مجيع األمصار٤
ليقوم كل عامل جبمع وتدوين ما عنده من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وما مسعه من 

مجعوه واحفظوه، فإين انظروا حديث رسول اهللا صلى اله عليه وسلم فا: ، وروى١أصحابه الكرام
  .٢أخاف دروس العلم وذهاب العلماء

فشجع أهل البالد املفتوحة على تعلمها وإتقاا، وكان : وقد اهتم عمر رضي اهللا عنه باللغة العربية  
يغدق عليهم ـ لذلك ـ العطايا، كما أنه يعاقب من يلحن بالعربية وينقص من عطائه، ملا يعلم 

  .٣كتاب اهللا والسنة النبوية الشريفةمن أمهية العربية يف فهم 
  :منهج عمر بن عبد العزيز وطريقته يف التدوين ـ* 

اتبع عمر يف مجع احلديث النبوي وتدوينه منهجاً سديداً قومياً وسلك فيه شروطاً صارمة ووضع له   
  :ويتجلى ذلك يف أربع أمور. أبعاداً هادفة مفيدة

أبو بكر بن حزم هو أحد أوعية العلم ومن أعالم  ف: ـ حسن اختياره للقائمني ذا األمر١
ما رأيت مثل ابن حزم أعظم مروءة وال أمتَّ حاالً، وال رأيت من أويت : عصره قال فيه اإلمام مالك

وقال ابن . كان رجل صدق، كثري احلديث: وقال. والية املدينة، والقضاء، واملوسم: مثل ما أويت
وأما الزهري، فهو العامل العلَم، حافظ زمانه، . ٤هـ١٢٠يف كان ثقة عاملاً كبري احلديث تو: سعد

ما رأيت عاملاً قط أمجع من ابن شهاب، حمدث يف : وشهرته مألت اآلفاق، قال فيه الليث بن سعد
ال حيسن : ال حيسن إال هذا، وإن حدث عن العرب واألنساب، قلت: الترغيب والترهيب، فتقول

عليكم بابن : لسنة، كان حديثه وقال عمر بن عبد العزيزوإن حدث عن القرآن وا. إال هذا
  .٥شهاب، فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية منه

 وتتبع أناس خمصوصني  ـ أنه طلب ممن يدون له السنة مجع األحاديث مطلقاً وتدوينها،٢
ت عبد الرمحن فقد أمر ابن حزم بتدوين حديث عمرة بن: ملا امتازوا بتدوين أحاديث معينة ألمهيتها

ألا من أثبت الناس بأم املؤمنني عائشة والسيدة عائشة هي أعلم الناس بأحوال سيدنا رسول اهللا 
عمرة بنت عبد : ، وعمرة هذه هي٦صلى اهللا عليه وسلم وشؤونه اخلاصة داخل بيته ومع أهله

                                                 
 .۷۹ عمر بن عبد العزيز ٬ عبد الستار الشيخ صـ

1
  

 .٬۱۷۸ أصول الحديث صـ) ۱/۱۹٥( فتح الباري 
2
  

 .۱۷۸ عمر بن عبد العزيز للشرقاوي صـ
3
  

) .۳۱٤ ـ ٥/۳۱۳( سير أعالم النبالء 
4
  

 .٬۸۰ عمر بن عبد العزيز ٬ عبد الستار الشيخ صـ) ٥/۳۲۸( سير أعالم النبالء 
5
  

 .۸۱ عمر بن عبد العزيز ٬ عبد الستار الشيخ صـ
6
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 وتلميذا، وجدها سعد الرمحن بن سعد بن زرارة األنصارية النجارية املدينة الفقيهة، تربية عائشة
من قدماء الصحابة، وهو أخو النقيب الكبري أسعد بن زرارة، ذكرها ابن املديين فضخم أمرها 

أتيتها فوجدا حبراً ال : وقال الزهري. ١عمرة إحدى الثقات العلماء بعائشة، اإلثبات فيها: وقال
ت أنه أمر ابن حزم جبمع وذكرت إحدى الروايا. ٣هـ١٠٦هـ وقيل ٩٨توفيت عام . ٢ينزف

وذلك ملا يقصده ابن عبد العزيز من تتبع سرية الفاروق وأقضيته . التدوين حديث عمر بن اخلطاب
. وسياسته يف الصدقات، وكتبه إىل عماله فيها وقد طلب ذلك أيضاً من سامل بن عبد اهللا بن عمر

. ٤اء جبده رضي اهللا عنهماوكل ذلك واضح من النهج الذي سلكه عمر بن عبد العزيز يف اإلقتد
كذلك كتب إىل آل عمرو بن حزم أن ينسخوا له كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم يف 

  .٥الصدقات، كي يسري عليه يف خالفته ويف تسيري أمور رعيته
 ويتحرى الثابت من  ـ أنه ألزم من يدون السنة النبوية أن مييز الصحيح من السقيم،٣

اكتب إيلَّ مبا ثبت عندك من :  رواية الدارمي حيث يقول عمر البن حزماحلديث، وذلك واضح يف
أكتب إيل : وعند اإلمام أمحد يف العلل. احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحبديث عمر

وهذه نقطة عظيمة . ٦من احلديث مبا ثبت عندك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحديث عمرة
  .٧ منهج التدوين على أسس راسخة، ثابتة صحيحة، قومية مستقيمةاألمهية يف تأسيس

 فعمر من كبار العلماء، وليس بأقل شأناً يف العلم ممن : ـ تثبته من صحة احلديث والتحديث٤
، من ٨أمرهم بالتدوين، لذلك قام مبشاركة العلماء يف مناقشة بعض ما مجعوه، زيادة يف التثبيت

رأيت عمر بن عبد العزيز مجع الفقهاء، :  اهللا بن ذكوان القرشي قالذلك ما رواه أبو الزناد عبد
هذه زيادة ليس العمل : فجمعوا له أشياء من السنن، فإذا جاء الشيء الذي ليس العمل عليه قال

  .٩عليها
  :مثرة هذا التدوين ـ* 

                                                 
) .۱۲/٤٦٦( تهذيب التهذيب ۸۱فسه صـ المصدر ن

1
  

 .۱٥٥نساء لها تاريخ صـ) ٤/٥۰۸( سير أعالم النبالء 
2
  

) .٤/٥۰۸( المصدر نفسه 
3
  

 .۸۱ عمر بن عبد العزيز ٬ عبد الستار الشيخ صـ
4
  

 .۸۱ المصدر نفسه صـ
5
  

 .۲۳ ٬ ۲۰ نقًال عن مقدمة المسند صـ
6
  

 .۸۲ صـ عمر بن عبد العزيز ٬ عبد الستار الشيخ
7
  

 .۸۲ المصدر نفسه صـ
8
  

 .۸۲ أصول الحديث صـ
9
  



 

 195 

عها اإلمام لقد آتت هذه اجلهود الباكرة املباركة بعض أكلها، ومتثل ذلك بتلك الدفاتر اليت مج  
الزهري، فأمر عمر بن عبد العزيز بنسخها عدة نسخ، مث أرسل إىل كل بلد يف دولته الكبرية دفتراً 
منها، ويالحظ أن كثرياً من العلماء مجع لنفسه مسموعاته، ليعود إليها كلما وجد يف نفسه احلاجة 

رته على األمصار ، فكان بأمر إىل إتقان حفظها، أما التدوين الرمسي الذي تولّته الدولة، وعممت مث
عمر بن عبد العزيز، ومن الثمرات الطيبة ـ أيضاً ـ ذلك املنهج السديد الذي اتبعه أمري املؤمنني 
عمر، بوضع األسس والنقاط اهلامة أثناء التدوين، فكانت نواة ملنهج واسع متكامل جاء بعده، 

، وقبل ذلك وبعده توفيق اهللا تعاىل له، وهذا كله ناتج من دقة فهمه، وغزارة علمه، ونفاذ بصريته
ولئن كان عمر بن اخلطاب قد أشار على الصديق جبمع القرآن، ففعل، فكان هلما الفضل الكبري 

مث جاء عثمان فجمع الناس على مصحف واحد، وحرف واحد، وهلجة واحدة هي . على األمة
سب ذلك وال نزكي على اهللا أحد هلجة قريش، فإن اهللا سبحانه قد ادخر لعمر بن عبد العزيز ـ حن

ـ تلك املنقبة العظيمة، واملكرمة اجلليلة، يف إصدار أوامر اخلالفة جبمع السنة وتنقيحها وتدوينها، 
وهذا من توفيق اهللا للعظماء، وكبار . وجعل من الدولة محاية السنة اليت هي املصدر الثاين للتشريع

 اهللا للحق ويدهلم على اخلريات، ويسدد خطوام، املصلحني، عندما ختلص سرائرهم، هللا يوفقهم
  .١ويهيء هلم من أمرهم رشداً

  :قال الشعر اللييب أمحد رفيق املهدوي  
  فإذا أحب اهللا باطن عبده        
  ظهرت عليه مواهب الفتاح                

  وإذا صفت هللا نية مصلح
  ٢مال العباد عليـه باألرواح        

  
أحد األعمال العظيمة واإلجنازات الكبرية اليت حتققت يف عهد عمر حبق )) التدوين الرمسي((ويعترب   

  . رمحه اهللا٣بن عبد العزيز
  :جهود التابعني يف خدمة السنة النبوية الشريفة ـ* 

                                                 
 .۸۳ عمر بن عبد العزيز ٬ عبد الستار الشيخ صـ

1
  

 .۱۹۸ الثمار الزكية للحركة السنوسية صـ
2
  

 .۸۳ عمر بن عبد العزيز ٬ عبد الستار الشيخ صـ
3
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حتمل التابعون احلديث النبوي عن الصحابة وضبطوا اإلسناد مع الدقة واإلتقان، وأصبح احلديث   
 يف تبليغها وإيصاهلا إىل من وراءهم السيما وقد ظهر يف عصرهم أمانة يف أعناقهم عليهم أن جيتهدوا

بسبب اخلالفات السياسية والكالمية وبسبب الزندقة املتمثلة يف التظاهر باإلسالم مع كراهيته، ديناً، 
ودولة، وبسبب التعصب للجنس، واللغة والقبيلة، والبلد، وبسبب التكسب واالرتزاق عن طريق 

 اجلهل من بعض الزهاد والعباد وغري ذلك من األسباب، ظهر الكذب القصاص والوعظ وبسبب
والوضع يف احلديث، فانربى هؤالء يؤدون األمانة ويقومون بواجبهم يف مواجهة الكذابني 

  : ميكن تلخيصها يف اآليت١والوضاعني، وكانت هلم يف ذلك جهود ضخمة مشكورة
  : ـ االلتزام باإلسناد ومطالبة الغريية١

مسوا لنا :  مل يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا:ابن سريينأ ـ قال 
  .٢رجالكم، فينظر إىل أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم

:  أنه كان عند إسحاق بن أيب فروة وعنده الزهري، قال:ب ـ جاء عن عتبة بن أيب احلكم
قاتلك : فقال له الزهري:...  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:فجعل ابن أيب فروة يقول

اهللا يا ابن أيب فروة ما أجرأك على اهللا ال تسند حديثك، حتدثنا بأحاديث ليس هلا خطم وال 
  .٣أزمة

  : ـ عقد احللقات العلمية٢
عن ابن و. ٤قدمت الكوفة، وللشعيب حلقة علمية عظيمة، والصحابة يومئذ كثري: يقول ابن سريين  

  .٥بعد الفجر، وبعد العصر: كان يقص لنا سعيد بن جبري كل يوم مرتني: شهاب قال
 يعين روايته بلفظه، فإن مل يتيسر ذلك رووه باملعىن : ـ احلرص على أداء احلديث على وجهه٣

كان إبراهيم، والشعيب، واحلسن، يأتون : فعن ابن عون قال. ٦مراعني شروطه وضوابطه املعروفة
وقال . ٧ث على املعاين، وكان القاسم، وابن سريين، ورجاء يعيدون احلديث على حروفهباحلدي

                                                 
. صغر حجمها ولكنها قيمة  هذه الرسالة مع٥٤ التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي للشايجي صـ

1
  

) .۱/۱٥( مسلم في مقدمته٬ باب بيان اإلسناد من الدين 
2
  

 .٦ معرفة علوم الحديث للحاكم صـ
3
  

.هـ ۱۰٤ حوادث ۱۲٦ تاريخ اإلسالم صـ
4
  

) .٤/۳۳٦( سير أعالم النبالء 
5
  

 .٥۸ التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي صـ
6
  

) .٤/٥٥۹( سير أعالم النبالء 
7
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مسعت احلسن : ، وقال جرير بن حازم١كان طاووس يعد احلديث حرفا حرفا: ليث بن أيب سليم
  .٢األصل واحد، والكالم خمتلق: حيدث باحلديث

  : ـ وضع معايري علمية ملعرفة حال الرواة جترحياً وتعديال٤ً

إذا حدثين عمرة مث : كقول ابن شهاب الزهريـ مثل مقابلة روايات الضابطني ببعضها،   
  .٣حدثين عروة صدق عندي حديث عمرة حديث عروة، فلما تبحرما إذا عروة حبر ال يرتف

كما جاء أن : ـ أو مقابلة حديث الراوي حبديث نفسه ولكن على فترات متباعدة  
أكد من حفظ الزهري، فاختربه بنفسه حيث سأله أن ميلي على بعض هشام بن عبد امللك أراد الت

ولده فدعا بكتاب، فأملى عليه أربعمائة حديث، مث إن هشاماً قال له بعد شهر أو حنوه، يا أبا بكر 
إن ذلك الكتاب ضاع، فدعا، بكتاب فأمالها عليه، مث قابله هشام بالكتاب األول فما غادر 

  .٤حرفاً
كنت أمسع أن القصاص ال :  كما جاء عن محاد بن سلمة قال:يد واملتونـ أو بقلب األسان  

أجعل أنسا البن أيب ليلى وبالعكس أشوشها : حيفظون احلديث، فكنت أقلب األحاديث على ثابت
  .٥عليه فيجئ ا على االستواء

إذا حدثت : قال:  عن أيب قالبة:ـ ومن معرفة املبتدع بإعراضه عن السنة إىل القرآن  
  .٦دعنا من هذا، وهات كتاب اهللا فأعلم أنه ضال: جل بالسنة فقالالر

:  عن حفص بن غياث قال:ـ ومن ضرورة حفظ القرآن قبل االشتغال باحلديث  
أذهب، فاحفظ القرآن، مثّ هلم : ال قال: أحتفظ القرآن؟ قلت: حدثين، قال: أتيت األعمش فقلت

  .قرآين، فقرأته، فحدثينفذهبت فحفظت القرآن، مث جئته فاست: أحدثك، قال
  : ـ إجابة املستفتني، والقضاء بني الناس٥

إجابة املستفتني، والقضاء به بني الناس، هذا علقمه بن قيس : كان من جهود التابعني يف خدمة أداء
النخعي يتفقه به أئمة، كإبراهيم، والشعيب، ويتصدى لإلمامة والفتيا بعد علي وابن مسعود، وكان 
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. ١ود يف هديه، ودله، ومسته وكان طلبته يسألونه ويفقهون به، والصحابة متوافرونيشبه بابن مسع
سعيد بن : كان الفقهاء السبعة الذين يسألون باملدينة، وينتهي إىل قوهلم: وعن أيب الزناد قال

املسيب، وأبو بكر بن عبد الرمحن، وعروة، والقاسم، وعبيد اهللا بن عبد اهللا وخارجة بن زيد، 
وال شك أن إجابة املستفتني والقضاء بني الناس ما كان هلما أن يظهرا على . ٢ بن يساروسليمان

أرض الواقع مع الدعة والراحة والنوم، وإمنا تتطلبا جهداً ووقتاً ونفقة لإلعداد والتحضري، مث 
  .٣األداء

  :٤ ـ بيان حال الرواة ملعرف من حيتج حبديثه ومن ال حيتج٦
 خدمة احلديث النبوي أداء بيان حال الرواة ملعرفة من حيتج حبديثه ومن كان من جهود التابعني يف  

  .ال حيتج
من بدأ باحلارث :  أدركت أهل الكوفة وهم يقدمون مخسة:أ ـ عن حممد بن سريين قال

  .٥األعور ثىن بعبيدة السلماين، ومن بدأ بعبيدة ثىن باحلارث، مث علقمة، مث مسروق، مث شريح
:  إذا اجتمع يل أربعة مل ألتفت إىل غريهم، ومل أبال من خالفهم:ب ـ وعن قتادة قال

  .٦احلسن، وابن املسيب، وإبراهيم، وعطاء هؤالء أئمة األمصار
هذه هي أهم اجلهود اليت بذلوها يف خدمة احلديث النبوي ومن أراد التوسع  فلرياجع السنة   

م يف خدمة احلديث النبوي  للدكتور حممد عجاج اخلطيب، والتابعون وجهوده٧قبل التدوين
.  

  
  :منهج التزكية والسلوك عند التابعني مدرسة احلسن البصري مثاالً: سادساً 

 ـ احلسن البصري يف عهد عمر بن عبد العزيز والدولة األموية:  
يعترب احلسن البصري من املعاصرين لعمر بن عبد العزيز، كما أنه كان له تأثري واضح يف احلياة 

ماعية يف عهد الدولة األموية واحلسن البصري هو أبو سعيد احلسن بن يسار ـ الدينية واإلجت
موىل زيد بن ثابت رضي اهللا عنه، من كبار التابعني، وإمام أهل البصرة، وحرب األمة وقتها، 
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هـ يف املدينة يف ٢١ولد عام . موالة أم املؤمنني أم سلمة ـ رضي اهللا عنها)) خرية((وأمه 
اب رضي اهللا عنهما، ويقال احلسن أرضعته ـ أم سلمة ـ رضي اهللا عنها خالفة عمر بن اخلط

ـ حيث كانت أمه ـ خرية ـ خترج لشراء بعض احلاجيات، فيبكي الطفل فتأخذه أم سلمة 
بني يديها، وتضعه يف حجرها، وتلقمه ثديها، فيدر الثدي لبناً، فريضع احلسن، وبذلك تكون 

علمه من هذه الربكة ومن البديهي أن يتعرف الطفل أمه من الرضاعة، وقد كانت فصاحته و
الصغري على بيوت أمهات املؤمنني وينهل من معينهن، ويتأدب بأدن ويتخلق بأخالقهن، ومن 
جهة أخرى يتتلمذ على كبار الصحابة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كأيب 

د اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن موسى األشعري، وعثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب، وعب
)) البصرة((عباس، وجابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهم أمجعني، وانتقل مع أبويه فيما بعد إىل 

وإليها ينسب فيقال احلسن البصري، وكان عمره وقتها أربع عشرة سنة، فلزم مسجد البصرة 
عباس رضي اهللا عنهما، ينهل من معني علمائها وخاصة حلقة حرب األمة وعاملها عبد اهللا بن 

وما هو إال قليل حىت التف الناس حوله، وقصدوه من كل حدب وصوب، وكما قيل فيه  
سريرته كعالنيته، إذا أمر مبعروف كان أعمل الناس به، . كان قوله كفعله، ال يقول ما ال يفعل

 والناس وإذا ى عن منكر كان أنزل الناس له، مستغنياً عما يف أيدي الناس، زاهداً به،
  .١حمتاجون إليه مبا عنده

 مجع اهللا فيه من الفضائل واملواهب ما استطاع به أن يؤثِّر يف : ـ أسباب تأثريه يف قلوب الناس١
قلوب الناس، ويرفع به قيمة الدين وأهل الدين يف اتمع، فقد كان واسع العلم غزير املادة يف 

ن ينشر دعوته ويقوم باإلصالح، إال إذا كان التفسري واحلديث، ومل يكن ألحد يف ذلك العصر أ
متوفراً على هذين العلمني وقد أدرك الصحابة وعاصر كثرياً منهم ويظهر من حياته ومواعظه أنه 
درس هذا العصر دراسة عميقةـ وأدرك روحه وعرف كيف تطور اتمع اإلسالمي، ومن أين 

تلف الطبقات وعوائدها وأخالقها وعللها احنرف، وكان واسع اإلطالع، دقيق املالحظة للحياة وخم
، وكان مع ذلك غاية يف الفصاحة وحالوة املنطق والتأثري يف ٢وأدوائها، كطبيب مارس العالج مدة
ما رأيت أفصح من احلسن البصري، واحلجاج بن يوسف : مستمعيه يقول أبو عمرو بن العالء

اختلفت إىل :  العلم، قال الربيع بن أنس، وكان آية يف اتساع املعلومات ووفور٣واحلسن أفصح منه
                                                 

روضة الحضري ٬ الحسن البصري إمام عصره وعالمة زمانه٬ مرزوق .  الحسن البصري د٬ حياة) ٥۸۸ إلى ٤/٥٦۳( سير أعالم النبالء 
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كان احلسن : وقال حممد بن سعد. احلسن عشر سنني، وما من يوم إال أمسع منه ما مل أمسع قبله
جامعاً عاملاً رفيعاً فقيهاً، ثقة مأموناً، عابداً ناسكاً، كثري العلم، فصيحاً، مجيالً وسيماً، وقدم مكة 

مل نر مثل هذا قط، وقد وصفه ثابت بن قُرة ـ : ه، وقالوافأجلس على سرير، واجتمع الناس إلي
كان من ذراري النجوم علماً وتقوى، وزهداً وورعاً، : فقال. كما نقل عنه أبو حيان التوحيدي

وعفة ورقَّة، وفقهاً ومعرفة، جيمع جملسه ضروباً من الناس، هذا يأخذ عنه احلديث، وهذا يلقف منه 
احلالل واحلرام، وهذا حيكي به الفتيا، وهذا يتعلم احلكم والقضاء، وهذا ، وهذا يسمع منه ١التأويل

يسمع الوعظ وهو يف مجيع ذلك كالبحر اللَّجاج تدفقاً، وكالسراج الوهاج تألقاً وال تنس مواقفه 
ومشاهده باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، عند األمراء وأشباه األمرء، بالكالم الفصل واللفظ 

، وكان فوق ذلك كله وهو سر تأثريه يف القلوب، وسحره يف النفوس، وخضوع الناس له ٢اجلزل
ـ أنه كان صاحب عاطفة قوية، وروح ملتهبة وكان من كبار املخلصني، وكان الذي يقول خيرج 
من القلب فيدخل يف القلب وكان إذا ذكر الصحابة أو وصف اآلخرة، أدمع العيون وحرك 

. ٤ملا ظهر احلسن جاء كأنما كان يف اآلخرة فهو خيرب عما عاين:  الوراق، قال عنه مطر٣القلوب
فقد كان يتذوق اإلميان، ويتكلم عن . ٥ما رأيت رجالً أعلم بطريق اجلنة من احلسن: وقال عوف

عاطفة ووجدان، لذلك كانت حلقته يف البصرة أوسع احللقات، واجنذب الناس إليه اجنذاب احلديد 
ـ وذلك شأن أهل القلوب واإلخالص يف كل زمان ـ وكان من أعظم ما امتاز إىل املغناطيس 

ولقد كان : به هو أنَّ كالمه كان أشبه ما مسع الناس بكالم النبوة وقال الغزايل يف إحياء علوم الدين
ن احلسن البصري رمحه اهللا أشبه الناس كالماً بكالم األنبياء عليهم الصالة والسالم، وأقرم هدياً م

، وكانت نتيجة املواهب العظيمة ٦الصحابة رضي اهللا عنهم، اتفقت الكلمة يف حقه على ذلك
والفضائل الكثرية، أنه كان صاحب شخصية قوية جذابة حبيبة إىل النفوس، وكان الناس مأخوذين 

إن احلسن من أفراد األمة : بسحرها، خاضعني لعظمتها، حىت قال ثابت بن قرة احلكيم احلراين
وكان من أعظم أسباب تأثري احلسن البصري يف . ٧حملمدية اليت تتباهى م على األمم األخرىا

اتمع، ونفوذه يف القلوب والعقول، أنه ضرب على الوتر احلساس، ونزل أعماق اتمع، ووصف 
عاظ، أمراضه، وانتقده انتقاد احلكيم الرفيق، والناصح الشفيق، لقد كان عصره يغص بالدعاة والو
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ولكنَ اتمع مل يتأثر ألحد كتأثره باحلسن، ألنه كان يمس قلبه ويرتل يف صميم احلياة، ويعارض 
التيار، إلنه كان ينعى على اإلخالد إىل احلياة واإلماك يف الشهوات، وقد انتشر هذا املرض يف 

ويعلِّلون نفوسهم باألماين احلياة، إنه كان يذكر باملوت ويستحضر اآلخرة، واملترفون يتناسون ذلك 
الكذابة واألحالم اللذيذة، ويتضايقون بذكر ما يكدر عليهم احلياة ويعكر صفو عيشهم، فكان 
دائماً يف صراع مع اجلاهلية، واجلاهلية ال ختضع إال ملن صارعها، وال تعترف إال بوجود الرجل 

ثريه وكثر التائبون واملُقْلعون عن الذي حيارا وكان احلسن البصري هو ذاك الرجل، فعظم تأ
املعاصي واحلياة اجلاهلية اليت كانوا يعيشوا وانطلقت موجة اإلصالح قوية مؤثرة، ألن احلسن مل 

فكان جامعاً . يقتصر على مواعظ وخطب كان يلقيها، بل كان يعين بتربية من يتصل به وجيالسه
تزكية اخلُلقية والروحية فاهتدى به خالئق ال حيصيهم بني الدعوة واإلرشاد، وبني التربية العملية وال

  .١إال اهللا، وذاقوا حالوة اإلميان وحتلوا حبقيقة اإلسالم
  : ـ مالمح التصوف السين عند احلسن البصري٢

يعترب احلسن البصري من علماء السلوك النادرين وممن اهتموا بأمراض النفوس وعالجها، وإحياء   
ن واملعاين الربانية السامية، وكان رمحه اهللا سليم العقيدة، متقيد بالكتاب القلوب وإمدادها باإلميا

والسنة يف تعليمه وتربيته، وال شك أن األساس يف التصوف السين هو االلتزام بالكتاب والسنة وفق 
منهج السلف الصاحل يف العقيدة والعبادة والسلوك واملعاملة وسنرى ذلك من خالل سرية احلسن 

  .ر اليت اهتم ا احلسن رمحه اهللاومن األمو
  :أ ـ قسوة القلب ومواته وإحياؤه

إن : ، وقال٢أدنه من الذكر: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قليب قال: قال رجل للحسن  
، ٣القلوب متوت وحتيا، فإذا ماتت فامحلوها على الفرائض، فإذا هي أحييت فأتبعوه بالتطوع

ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو : ((جل قال تعاىلإن قسوة القلب ذمها املوىل عز و

َوِإنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة ((، مث بني وجه كوا أشد قسوة، بقوله )٧٤: البقرة ، اآلية )) (َأَشدُّ َقْسَوًة

 َيشَّقَّ  َلَما  ِمْنَها  َوِإنَّ  اْلَأْنَهاُر  ِمْنُه  َيَتَفجَُّر  اللَِّهَلَما  َخْشَيِة  ِمْن  َيْهِبُط  َلَما  ِمْنَها  َوِإنَّ  اْلَماُء  ِمْنُه  َفَيْخُرُج )) ُق
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال تكثروا الكالم بغري ذكر ). ٧٤: البقرة ، اآلية (

 وأما. ٤اهللا، فإن كثرة الكالم بغري اهللا قسوة للقلب وإن أبعد الناس من اهللا القلب القاسي
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 َنْقِضِهْم ((كثرة الكالم بغري ذكر اهللا، نقض العهد مع اهللا : أسباب القسوة كثرية منها َفِبَما

 َقاِسَيًة  ُقُلوَبُهْم  َوَجَعْلَنا  َلَعنَّاُهْم ، ومنها كثرة الضحك، ومنها )١٣: املائدة ، اآلية )) (ِميَثاَقُهْم
ا وقد ذكر الكثري منها احلسن ، وغريه١كثرة األكل السيما من احلرام، ومنها كثرة الذنوب

  :وأما مزيالت القسوة فمتعددة منها. البصري يف كالمه
 اْلَحِديِث : (( قال تعاىل.كثرة ذكر اهللا يتواطأ عليه القلب واللسان  ـ  َأْحَسَن  َنزََّل اللَُّه

 الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّه  ُجُلوُد  ِمْنُه  َمَثاِنَي َتْقَشِعرُّ  ُمَتَشاِبًها  اللَِّهِكَتاًبا  ِإَلى ِذْكِر  َوُقُلوُبُهْم  َتِليُن ُجُلوُدُهْم  ُثمَّ )) ْم
إن هذه القلوب لتصد كما يصدأ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٢٣الزمر ، اآلية (

وكان احلسن . ٢تالوة كتاب اهللا وكثرة ذكره: فما جالؤها يا رسول اهللا قال: احلديد، قيل
ا الناس أين أعظكم ولست خبريكم وال أصلحكم وإين لكثري أيه: البصري رمحه اهللا يقول

اإلسراف على نفسي، غري حمكم هلا، وال حاملها على الواجب يف طاعة را، ولو كان 
املؤمن ال يعظ أخاه إال بعد إحكام أمر نفسه لعدم الواعظون، وقل املذكرون، وملا وجد من 

عن معصيته ولكن يف اجتماع أهل البصائر يدعو إىل اهللا جل ثناؤه، ويرغب يف طاعته وينهى 
ومذاكرة املؤمنني بعضهم بعضاً حياة لقلوب املتقني وأذكار من الغفلة، وأمن من النسيان، 
فالزموا عافاكم اهللا جملس الذكر ، فرب كلمة مسموعة، وحمتقر نافع، اتقوا اهللا حق تقاته 

 قلوب العارفني من حالوة سبحان من أذاق: وكان يقول. ٣وال متوتن إال وأنتم مسلمون
االنقطاع إليه، ولذة اخلدمة، له ما علق مههم بذكره وشغل قلوم عن غريه فال شيء ألذ 
عندهم من مناجاته، وال أقر إىل أعينهم من خدمته وال أخف على ألسنتهم من ذكره 

يف : ثة أشياءتفقد احلالوة يف ثال: ، وكان يقول٤سبحانه وتعاىل مما يقول الظاملون علواً كبرياً
الصالة والقراءة والذكر، فإن وجدت ذلك فامض وأبشر وإال فاعلم أن بابك مغلق فعاجل 

من أحب أن : ، ومن أفضل الذكر العمل بالقرآن وتالوته وكان احلسن البصري يقول٥فتحه
، وكان يقول ٦يعلم ما هو فيه، فليعرض عمله على القرآن، ليتبني اخلسران من الرجحان

عبداً عرض نفسه على كتاب اهللا، فإن وافق أمره محد اهللا وسأله املزيد وإن خالف رحم اهللا 

                                                 
) .۲٦۲ ٬ ۱/۲٦۱( مجموع رسائل الحفاظ بن رجب 
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.الحديث فيه ضعف ) ۲/۸۳۲( ٬ العلل المتناهية البن الجوزي ۱٤ز۲ البيهقي في الشعب رقم 
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أيها الناس إن هذا القرآن شفاء للمؤمنني، وإمام : ، وكان يقول١إستعتب ورجع من قريب
قراء القرآن :  وكان يقول٢للمتقني فمن اهتدى به هدي، ومن صرف عنه شقي وابتلي

يطلبون به ما عند الناس، وقوم أجادوا حروفه وضيعوا حدوده قوم اختذوه بضاعة : ثالثة نفر
استدروا به أموال الوالة واستطالوا به على الناس ـ وقد كثر هذا اجلنس من محلة القرآن ـ 

، وأما قيام ٣فال كثر اهللا مجعهم وال أبعد غريهم، وقوم قرءوا القرآن فتدابروا آياته وتداووا به
 تقدر على قيام الليل وال صيام النهار فاعلم أنك حمروم، قد إذا مل: الليل فكان يقول فيه

يا : أعياين قيام الليل فما أطيقه؟ فقال: يا أبا سعيد: وقال له رجل. ٤كبلتك اخلطايا والذنوب
إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به : ، وقال٥ابن أخي، استغفر اهللا وتب إليه، فإا عالمة سوء

  .٦قيام الليل
. ٧أكثروا ذكر هاذم اللذات:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:ملوتكثرة ذكر ا  ـ

وعن صاحل بن . ٨فضح املوت الدنيا، فلم يترك فيها لذي لب فرحا: وقال احلسن البصري
ابن : رحم اهللا رجالً مل يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس: مسعت احلسن يقول: رسم قال

، وتبعث وحدك وحتاسب وحدك، ابن آدم آدم إنك متوت وحدك وتدخل القرب وحدك
ما أكثر عبد ذكر املوت إال رأى ذلك يف عمله، وال : وقال احلسن. ٩وأنت املعنى وإياك يراد

رأى احلسن شيخاً يف جنازة فلما فرغ من : وقيل. ١٠طال أمل عبد قط إال أساء العمل
أن يرد إىل الدنيا أتظن أن هذا امليت يود : الدفن، قال له احلسن يا شيخ، أسألك بربك

فيتزيد من عمله الصاحل، ويستغفر اهللا من ذنوبه السالفة، فقال الشيخ اللهم نعم، فقال 
أي موعظة؟ ما أنفعها لو : فما بالنا ال نكون كهذا امليت، مث انصرف وهو يقول: احلسن

حقيق على من عرف أن املوت : وقال. ١١كان بالقلوب حياة؟ ولكن ال حياة ملن تنادي
ه والقيامة موعده، والوقوف بني يدي اجلبار مشهده أن تطول يف الدنيا حسرته ويف مورد
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ما رأيت يقيناً ال شك فيه أصبح شكاً ال يقني فيه من : وكان يقول. ١العمل الصاحل رغبته
عباد اهللا إن اهللا سبحانه مل جيعل إلعمالكم أجالً : وكان يقول. ٢يقيننا باملوت وعملنا لغريه

احلجر )) (َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن: ((فعليكم باملداومة، فإنه جل ثناؤه يقولدون املوت، 
ابن آدم إنك متوت وحدك، وحتاسب وحدك، ابن آدم، لو أن : وكان يقول). ٩٩: ، اآلية 

الناس كلهم أطاعوا اهللا وعصيت أنت مل تنفعك طاعتهم، ولو عصوا اهللا وأطعت أنت مل 
ذنبك ذنبك، فإمنا هو حلمك ودمك، فإن سلمت من ذنبك سلم : عصيتهم، ابن آدمتضرك م

لك حلمك ودمك، وإن تكن األخرى فإمنا هي نار ال تطفأ وجسم ال يبلى، ونفس ال 
املوت واملرض والفقر وإنه بعد ذلك : لوال ثالثة ما طأطأ ابن آدم رأسه: وكان يقول. ٣متوت
 ِباللَِّه: ((اآليةوكان احلسن إذا تال هذه . ٤لوثاب  َيُغرَّنَُّكْم  َوَلا  الدُّْنَيا  اْلَحَياُة  َتُغرَّنَُّكُم ))  الغرورَفَلا

إياكم وما : وقال. ٥من خلقها وهو أعلم ا: من قال ذا؟ قال: قال) ٣٣: لقمان ، اآلية (
شغل من الدنيا، فإن الدنيا كثرية االشتغال ال يفتح رجل على نفسه باب شغل، إال أوشك 

  .٦ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوروا :زيارة القبور بالتفكر يف حال أهلها  ـ

كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإا تذكر : ، ويف رواية٧القبور، فإا تذكِّر املوت
 النوار بنت أعني بن ضبعية ، وكان احلسن البصري كثري الزيارة للقبور، فلما ماتت٨اآلخرة

ااشعي امرأة الفرزدق، وكانت قد أوصت أن يصلي عليها احلسن البصري، فشهدها أعيان 
أهل البصرة مع احلسن واحلسن على بغلته، والفرزدق على بعريه، فسار فقال احلسن 

 وشر شهد هذه اجلنازة اليوم خري الناس يعنونك،: للفرزدق، ماذا يقول الناس؟ قال يقولون
يا أبا فراس، لست خبري الناس، ولست أنت بشر الناس، مث قال : الناس يعنوين، فقال له

ما أعددت هلذا اليوم؟ قال شهادة أن ال إله إال اهللا منذ مثانني سنة، فلما أن صلى : احلسن
  :عليها احلسن مالوا إىل قربها فأنشأ الفرزدق يقول

  أخاف وراء القرب إن لـم يعافين      

                                                 
 .۲۲ المصدر نفسه صـ
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  أشد مـن القرب التهاباً وأضيقا              
  إذا جـاءين يـوم القيامة قائـد      
  عنيف وسواق يسوق الفرزدقا              
  لقد خاب من أوالد دار من مشى      
  إىل النار مغلوال القالدة أزرقا              
  يساق إىل نـار اجلحيم مسـربال      
  سرابيل قطـران لباساً خمرقا              
  يد رأيتهمإذا شربوا فيـها الصـد      
  يذوبون من حر الصديد متزقا              

  
لقد كنت من أبغض الناس إيلَّ، : فبكى احلسن حىت بلّ الثرى، مث التزم الفرزدق وقال: قال  

وكان احلسن يتعظ باملقابر ويتدبر يف أحواهلا، فعن عوانه . ١وإنك اليوم من أحب الناس إيل
و عبد امللك بن مروان اخلليفة ـ أمري قدم علينا بشر بن مروان ـ أخ: قال احلسن: قال

املصرين، وأشب الناس، وأقام عندنا أربعني يوماً، مث طعن يف قدميه فمات،، وأخرجناه إىل 
قربه، فلما صرنا إىل اجلبان فإذا حنن بأربعة سودان حيملون صاحباً هلم إىل قربه، فوضعنا 

ا بشراً إىل قربه ومحلوا صاحبهم السرير فصلينا عليه، ووضعوا صاحبهم فصلوا عليه، مث محلن
إىل قربه، ودفنا بشراً ودفنوا صاحبهم مث انصرفوا وانصرفنا، مث التفت التفاتة فلم أعرف قرب 

وقد ذكر العلماء أمور أخرى تزيل . ٢بشر من قرب احلبشي، فلم أر شيئاً قط كان أعجب منه
ر اهلالكني واالعتبار مبنازل قسوة القلوب كاإلحسان إىل اليتامى واملساكني، والنظر يف ديا

  .٣الغابرين
  :ب ـ حثه على اإلخالص، وطاعة اهللا وإصالح ذات البني والتفكر

 إن إلخالص العمل تأثرياً عظيماً يف مكارم األخالق، فهو ميد قلب صاحبه :اإلخالص  ـ
ح بقوة، جتعله ينهض للمكارم ابتغاء وجه اهللا، غري منتظر من أحد جزاًء وال شكوراً يشر

صدره للحلم والعفو ومعايل األخالق امتثاالً ألمر اهللا، وطلباً لرضاه والفوز بنعيم اآلخرة، 

                                                 
. نقًال عن البداية والنهاية ۳٤٥طفى الخن صـمص.  الحسن البصري د
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 .۳٤۹مصطفى الحن صـ. الحسن البصري د) ۳/۱٤۷( البيان والتبيين 
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 َصَلاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي : ((، قال تعاىل١فهو إن أبغض فبغضه هللا وهكذا يف شأنه كله  ِإنَّ ُقْل

 اْلَعاَلِميَن  َربِّ  ِللَِّه  ُأ * َوَمَماِتي  َوِبَذِلَك  َلُه  َشِريَك  اْلُمْسِلِميَنَلا  َأوَُّل  َوَأَنا : األنعام ، اآليتان )) (ِمْرُت
. ٢من تزين للناس مبا ال يعلمه اهللا منه شانه ذلك: فكان احلسن يقول). ١٦٣ ـ ١٦٢

 وقيل ٣أفضل الزهد إخفاء الزهد: روي عن بعض الصاحلني أنه كان يقول: وكان يقول
خي ما عساك أردت مبا صنعت؟ إن كنت يا ابن أ: وعظ يوماً، فتنفس رجل الصعداء، فقال

صادقاً فقد شهرت نفسك، وإن كنت كاذباً فقد أهلكتها ولقد كان الناس جيتهدون يف 
اخلفاء وما يسمع ألحدهم صوت، ولقد كان الرجل ممن كان قبلكم يستكمل القرآن فال 

 لبعضهم، يشعر به جاره، ولقد كان اآلخر يتفقه يف الدين وال يطلع عليه صديقه، ولقد قيل
يا ابن أخي وما يدريك أين كان : ما أقل التفاتك يف صالتك وأحسن خشوعك؟ فقال

انتبه عافاك اهللا : نظر رجاء بن حيوة إىل رجل يتناعس بعد الصبح، فقال: ؟ وكان يقول٤قليب
ولقد حدثت أن : وقال احلسن. ٥ال يظن ظان أن ذلك عن سهر وصالة فيحبط عملك

مرمي ، اآلية )) (ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّْحَمُن ُودا(: (رجالً مر برجل يقرأ
واهللا ألعبدن اهللا عبادة أذُكَر ا يف الدنيا، فلزم الصالة واعتكف على الصيام : فقال). ٩٦: 

 أال ترون هذا املرائي :حىت كان ال يفطر وال يرى مصلياً وذاكراً ، وكلما مر على قوم قالوا
ثكلتك أمك ال أراك تذكري إال بِشر وال أراك : ما أكثر رياءه، فأقبل على نفسه وقال

أُصبت إال بفساد نيتك وفساد معتقدك، وأنك مل تردى اهللا بعملك، مث بقى على عمله مل يزد 
: ال مير بقوم إال قالوا، فتغري احلال ووضع اهللا له القبول ـ و٦عليه شيئاً إال إن نيته انقلبت

، وكان ٧أخلصوا هللا أعمالكم: اآلن اآلن وكان احلسن يقول: يرحم اهللا هذا، مث يقولون
ابن آدم تلبس لُبسة العابدين، وتفعل أفعال الفاسقني، وختبت أخبات املريدين، وتنظر : يقول

ي من يعلم ما هذا خصال املخلصني، إنك تقوم يوم القيامة بني يد! نظر املغترين، وحيك
، وكان يقول روي أن سعيد بن جبري رأى رجالً متماوتاً ٨خائنة األعني وما ختفي الصدور
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يف العبادة فقال يا ابن أخي إن اإلسالم حي فأحيه وال متته أماتك اهللا وال أحياك وكان 
  .١من ذم نفسه يف املأل فقد مدحها وبئس ما صنع: يقول

 َوُأوِلي ((:  قال تعاىل:احلث على طاعة اهللا  ـ  َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل  اللََّه  َأِطيُعوا  َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َيا

 َذِلَك   اْلآِخِر  َواْلَيْوِم  ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه  ُكْنُتْم  ِإْن  َوالرَُّسوِل  ِإَلى اللَِّه  َفُردُّوُه  ِفي َشْيٍء  َفِإْن َتَناَزْعُتْم  ِمْنُكْم اْلَأْمِر

 َوَأْحَسُن  َفُحْكُمُه : ((، وقال تعاىل)٥٩: النساء ، اآلية )) (وِيال تأَْخْيٌر  ِمْن َشْيٍء  ِفيِه  اْخَتَلْفُتْم َوَما

: وكان احلسن يقول). ١٠: الشورى ، اآلية )) (ِإَلى اللَِّه َذِلُكُم اللَُّه َربِّي َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب
 ُيْؤُتو((يف قول اهللا عز وجل،   آَتْواَوالَِّذيَن  َما يعطون ما : قال) ٦٠: املؤمنون ، اآلية )) (َن

 َوِجَلٌة((أعطوا  يعملون ما عملوا من أعمال الرب وهم خيشون أن ال ينجيهم : قال)) َوُقُلوُبُهْم
إذا نظر إليك الشيطان فراك مداوماً يف طاعة اهللا : وعنه أنه قال. ٢من عذاب رم عز وجل

د مرة ـ فرآك مداوماً وملك ورفضك، وإذا كنت مرة فبغاك وبغاك ـ أي طلبك مرة بع
ما رأيت مثل النار نام : هرم بن حيان: وعن احلسن قال٣هكذا ومرة هكذا طمع فيك

  .٤هارا، وال مثل اجلنة نام طالبها
ملا وىل عمر بن هبرية العراق أرسل إىل احلسن وإىل : ومن القصص اليت حدثت للحسن  

ا فيه شهراً ـ أو حنوه ـ مث إن اخلادم غداً ذات يوم فقال إن الشعيب فأمر هلما بيت وكان
إن : األمري دخل عليكما، فجاء عمر يتوكأ على عصا له، فسلم مث جلس معظماً هلما، فقال

أمري املؤمنني يزيد بن عبد امللك ينفذ كتاباً أعرف أن يف انفاذها اهللكة فإن أطعته عصيت 
 فهل تريا يل يف متابعيت إياه فرجاً؟ فتكلم الشعيب فاحنط اهللا، وإن عصيته أطعت اهللا عز وجل،

أيها األمري، قد قال الشعيب ما قد : ما تقول أنت يا أبا سعيد فقال: يف حبل ابن هبرية، فقال
أقول يا عمر بن هبرية يوشك أن يرتل بك : ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال: مسعت، قال

 يعصى اهللا ما أمره فيخرجك من سعة قصرك إىل ملك من مالئكة اهللا تعاىل فظ غليظ ال
ضيق قربك، يا عمر بن هبرية إن تتق اهللا يعصمك من يزيد بن عبد امللك، وال يعصمك يزيد 
بن عبد امللك من اهللا عز وجل، يا عمر بن هبرية  ال تأمن أن ينظر اهللا إليك على أقبح ما 

 باب املغفرة دونك، يا عمر بن هبرية تعمل يف طاعة يزيد بن عبد امللك نظر متقت فيغلق ا
لقد أدركت ناساً من صدر هذه األمة كانوا واهللا على الدنيا وهي مقبلة أشد إدباراً من 
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ذلك ((إقبالكم عليها وهي مدبرة، يا عمر بن هبرية إين أخوفك مقاما  خوفكه اهللا تعاىل فقال
 َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد ة إن تك مع اهللا تعاىل يف طاعته كفاك بائقة يا عمر بن هبري)) ِلَمْن

يزيد بن عبد امللك، وإن تك مع يزيد بن عبد امللك على معاصي اهللا وكلك اهللا إليه، قال 
فبكى عمر وقام بعربته، فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذما وجوائزمها، وكثر منه ما 

يا أيها : عيب إىل املسجد، فقالللحسن وكان يف جائزته للشعيب بعض اإلقتار، فخرج الش
الناس من استطاع منكم أن يؤثر اهللا تعاىل على خلقه فليفعل فوالذي نفسي بيده ما علم 

ال : وقال احلسن. ١احلسن منه شيئاً فجهلته ولكن أردت وجد ابن هبرية، فأقصاين اهللا منه
وقال . ٢عليها باخلرابختالفوا اهللا عن أمره، فإن خالفاً، عن أمره عمران دار قد قضى اهللا 

 َغُفوًرا((احلسن يف قوله عز وجل  ِلْلَأوَّاِبيَن  َكاَن املتوجه بقلبه وعمله إىل اهللا عز : قال)) َفِإنَُّه
رحم اهللا امرءاً كان قوياً فاعمل قوته يف طاعة اهللا، أو كان ضعيفاً : وكان يقول. ٣وجل

  .٤فكّف عن معاصي اهللا
 َوالنََّهاِر : (( قال تعاىل:ـ االعتبار والتفكر    َواْلَأْرِض َواْخِتَلاِف اللَّْيِل  السََّماَواِت  ِفي َخْلِق ِإنَّ

 ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب  ُتْبِصُروَن: ((وقال تعاىل). ١٩٠: آل عمران، آية)) ( َلآَياٍت  َأَفَلا )) َوِفي َأْنُفِسُكْم
 املنظورة داع قوي فالتأمل والتفكر يف الكون والنفس وآيات اهللا). ٢١: الذاريات، آية(

لإلميان، ملا يف هذه املوجدات من عظمة اهللا اخلالق الدالة على قدرة خالقها وعظمته، وما 
من احلسن واالنتظام واإلحكام الذي حيري األلباب، الدال على علم سعة اهللا، ومشول : فيها

الدالة على سعة حكمته، وما فيها من أصناف املنافع والنعم الكثرية اليت ال تعد وال حتصى، 
رمحة اهللا، وجوده وبره، وذلك يدعو إىل تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره، 

، فعبادة التفكر واالعتبار دعا إليهما احلسن ٥وإخالص الدين له وهذا هو روح اإلميان وسره
: ، وقال٦إن من أفضل العمل الورع والتفكر: البصري وحث الناس عليها، فقال رمحه اهللا

من عرف ربه أحبه، ومن أبصر الدنيا زهد فيها، واملؤمن ال يلهو حىت يغفل، وإذا فكر 
رحم اهللا امرءاً نظر ففكر، وفكر فاعترب، واعترب فأبصر وأبصر فصرب، : وكان يقول. ٧حزن
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لقد أبصر أقوام مث مل يصربوا فذهب اجلزع بقلوم، فلم يدركوا ما طلبوا وال رجعوا إىل ما 
تفكر ساعة خري من قيام : ، وقال١ا الدنيا واآلخرة، وذلك هو اخلسران املبنيفارقوا فخسرو

الفكرة مرأة تريك حسناتك من سيئتك، فمن اعتمد عليها أفلح ومن : ، وكان يقول٢ليلة
  .٣أغفلها افتتضح

الفهم وعاء العلم، والعلم دليل العمل، والعمل قائد اخلري، :  وكان يقول:العلم والعلماء  ـ
مركب املعاصي واملال داء املتكربين، والدنيا سوق اآلخرة، والويل كل الويل ملن واهلوى 

قد كان الرجل يطلب العلم فال يلبث أن يرى ذلك يف : ، وقال٤قوى بنعم اهللا على معاصيه
  .٥ختشعه وهديه، ويف لسانه وبصره وبره

  :ج ـ النهي عن طول األمل وذم الكرب

إن املؤمن يف الدنيا غريب ال جيزم ذهلا وال ينافس :  قال احلسن:النهي عن طول األمل  ـ
أهلها يف غرها، الناس منه يف راحة، ونفسه منه يف شغل طوىب لعبد كسب طيباً، وقدم 
الفضل ليوم فقره وفاقته ووجهوا هذا الفضل حيث وجهه اهللا، وال تلقوها هاهنا فيما 

يا ابن : ، ومن درر كالمه قوله٧ما أطال عبد األمل إال أساء العمل: وكان يقول. ٦يضركم
  .٨آدم إمنا أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك

، ٩يا ابن آدم، كيف تتكرب وأنت من سبيل البول مرتني:  قال احلسن:النهي عن الكرب  ـ 
انظروا إىل هذا ليس فيه عضو : وقيل رأى احلسن نعيم بن رضوان ميشي مشية املتكرب فقال

  .١٠وللشيطان لعنةإال وهللا تعاىل فيه نعمة 
  : ـ من تالميذ احلسن البصري الذين اشتهروا بعلم السلوك٣
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كان احلسن البصري من علماء أهل السنة واهتم رمحه اهللا بعلم السلوك، وكان له جملس خاص يف   
، وقد تأثر مبدرسة احلسن البصري جمموعة ١مرتله ال يكاد يتكلم فيه إال يف معاين الزهد والنسك

  : نرية، وجنوماً ساطعة من علماء أهل السنة، منهمخرية، لكوكبة
  :أ ـ أيوب السختياين

، كان ثقة ثبتاً يف احلديث، ٢هو اإلمام احلافظ سيد العلماء، أبو بكر بن أيب متيمة كيسان  
أسأل : ، وكان إذا سئل عن شيء ليس عنده فيه شيء قال٣جامعاً عدالً، ورعاً، كثري العلم

ما رأيت أحداً أكثر من : حىت قال محاد بن زيد. ال أدري: ا يقولأهل العلم وكان كثرياً م
ألن يستر الرجل زهده : ال أدري من أيوب ويونس، وكان حيب ستر زهده ويقول: قول

، وحج أيوب أربعني حجة، وكان عبيد اهللا بن عمر يرتاح قلبه يف ٤خري له من أن يظهره
، وكان صديقاً ليزيد بن الوليد ٥ن، منهم أيوبموسم احلج بلقاء أقوام نور اهللا قلوم باإلميا

، وكان شديد التبسم ٦اللهم أنسه ذكري: بن عبد امللك، فلما توىل يزيد اخلالفة قال أيوب
  .٧يف وجوه الناس

  :من مواقف وكلمات أيوب  ـ * 
انه ليبلغين موت الرجل من أهل السنة فكأمنا يسقط :  قال أيوب:    ـ تعظيمه ألهل السنة

  .٨ أعضائيعضو من
ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إال ازداد من :  قال:    ـ موقفه من أهل األهواء والبدع

ال جتالسوا أهل األهواء وال جتادلوهم، فإين ال آمن : قال أبو قالبة: وعن أيوب قال. ٩اهللا بعد
 وكان واهللا: قال أيوب. ١٠من أن يغمسوكم يف ضاللتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون

  .١١من الفقهاء ذوي األلباب
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إنه يزيدين يف حب املوسم وحضوره أن ألقى أخوانا :  قال:   ـ حمبته للقاء إخوانه يف اهللا
  .١يل فيه ال ألقاهم يف غري

 كان من العباد املشهورين حبسن العبادة وكثرا وكان شديد احلرص على :   ـ عبادته
، وكان من سادات أهل البصرة، وعباد ٢لناسإخفائها عن الناس وتصفيتها وإخالصها لرب ا

، وكان كثري احلج والعمرة رمحه ٣أتباع التابعني وفقهائهم ممن اشتهر بالفضل والعلم والنسك
،، وكان ٥، وحج أيوب أربعني سنة٤تابعوا بني احلج والعمرة: اهللا لوصية رسول اهللا بذلك

  ٦أنه قام تلك الساعةيقوم الليل خيفي ذاك، فإذا كان قبل الصبح رفع صوته ك

الزهد يف الدنيا ثالث أشياء، أحبها إىل اهللا وأعالها عند اهللا وأعظمها :  قال أيوب:الزهد  ـ 
عند اهللا تعاىل، الزهد يف عبادة من عبد دون اهللا من كل ملك وصنم وحجر ووثن، مث الزهد 

ذا يا معشر القراء زهدكم ه: فيما حرم اهللا تعاىل من األخذ واإلعطاء مث يقبل علينا فيقول
  .٧فهو أخسه عند اهللا، الزهد يف حالل اهللا عز وجل،

أيوب سيد : ، قال٨هذا سيد الفتيان:  قال فيه احلسن:شهادة احلسن البصري فيه  ـ 
كان احلسن يتكلم بكالم : ، وأما شهادة أيوب يف شيخه احلسن فقد قال٩شباب أهل البصرة

جالست : وقال. ١٠رج من أفواههم كأنه القيءكأنه الدر، فتكلم قوم من بعده بكالم خي
  .١١احلسن أربع سنني فما سألته هيبة له

 بعد عمر قضاه يف عبادة اهللا تعلماً وتعليماً وتربية وخشية هللا، ومتسكاً بالسنة :وفاته  ـ
وتعظيماً بأهلها وقمعاً ألهل البدع واألهواء وإخالص العلم والعمل هللا تويف يف مرض 

غدا علي : ، وروى أبو نعيم بسنده إىل محاد بن زيد قال١٢هـ١٣١عام الطاعون بالبصرة 

                                                 
 .٤۸ياني صـ اإلمام أيوب السخت

1
  

 .٥۰ المصدر نفسه صـ
2
  

 .۱۱۸۳ رقم ۱٥۰ مشاهير علماء األمصار صـ
3
  

. الحديث صحيح بشواهد ۱٦۷ مسند أحمد رقم 
4
  

) .۳/٥( حلية األولياء 
5
  

 .٥۲اإلمام أيوب السختياني صـ) ۲/۲٤۱( المعرفة والتاريخ
6
  

) .۳/۷( حلية األولياء 
7
  

 .۷٥يوب صـاإلمام أ) ۷/۲٤۷( طبقات ابن سعد 
8
  

 .۷٥اإلمام أيوب صـ) ۳/۳( حلية األولياء 
9
  

) .٤/٥۷۷( سير أعالم النبالء 
10

  

 .٬۷٥ اإلمام أيوب صـ) ۳/۱۱( حلية األولياء 
11

  

 .٬۹٦ اإلمام أيوب صـ) ٥٥ ٬ ۱۰/٥٤( الوافي بالوفيات 
12

  



 

 212 

فقال إين رأيت البارحة أبا بكر وعمر يف : ميمون أبو محزة يوم اجلمعة قبل الصالة، وقال
ومل يكن علم : قال: جئنا نصلى على أيوب السختياين: ما جاء بكما؟ قاال: النوم فقلت هلما

  .١ارحةقد مات أيوب الب: مبوته فقلت له
 علم العلماء األبرار، معدود من ثقات التابعني، ومن أعيان كتبة :ب ـ مالك بن دينار

  .٢املصاحف، كان من ذلك بلغته
  :من مواقفه وأقواله  ـ

مذ عرفت الناس مل أفرح مبدحهم ومل أكره ذمهم ألن :  قال:ـ    عدم تأثره باملدح والذم
 العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغري العمل حامدهم مفرط، وذامهم مفرط، إذا تعلم العامل

  .٣زاده فخراً
من تباعد من زهرة الدنيا، : وقال. إذا مل يكن يف القلب حزن خرب:  قال:حزن القلب  ـ

  .٤فذاك الغالب هواه
مل جتد شيئاً :  قيل دخل عليه لص، فما وجد ما يأخذ، فناداه مالك:جاء يسرق فسرقناه  ـ

توضأ، وصل ركعتني، ففعل مث : قال. نعم: ن اآلخرة؟ قالمن الدنيا فترغب يف شيء م
  .٥جاء ليسرق فسرقناه: جلس وخرج إىل املسجد، فسأل من ذا؟ قال

خرج أهل الدنيا من الدنيا ومل يذوقوا أطيب :  قال:أطيب شيء من الدنيا معرفة اهللا  ـ
  .معرفة اهللا: وما هو؟ قال: شيء فيها، قيل

أتينا أنساً أنا وثابت ويزيد الرقاشي، فنظر : الك بن دينار قال م:حمبة أنس بن مالك له  ـ
ما أشبهكم بأصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ألنتم أحب إيل من عدة ولدي : إلينا فقال

  .٦إال أن يكون يف الفضل مثلكم، إين ألدعو لكم يف األسحار
فيأكله،  كان ينسخ املصحف يف أربعة أشهر، فيدع أجرته عند البقال :مصدر كسبه  ـ

  .٧وكان أدم مالك بن دينار يف كل سنة بفلسني ملح

                                                 
) .٦/۲۳( سير أعالم النبالء 

1
  

) .٥/۳٦۲( سير أعالم النبالء 
2
  

) .٥/۳٦۲(ه  المصدر نفس
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) .٥/۳٦۳( المصدر نفسه 
4
  

) .٥/۳٦۳( المصدر نفسه 
5
  

) .٥/۳٦٤( المصدر نفسه 
6
  

) .٥/۳٦٤( المصدر نفسه 
7
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فمالك بن دينار من علماء أهل السنة وال . ١هـ١٣٠هـ وقيل ١٢٧ تويف سنة :وفاته  ـ
ينظر ملن ألصق به آثار واهية نسبها إليه وزعم أنه خلط الروحية اإلسالمية بعناصر غري 

 سريته بأنه من أعالم السلوك ومن بل الثابت من. ٢إسالمية وكتابية على وجه التخصيص
تالميذ احلسن البصري، وأنس بن مالك واألحنف بن قيس وسعيد بن جبري، وحممد بن 

  . وغريهم من علماء أهل السنة٣سريين، والقاسم بن حممد
، ترمجت له يف حديثي عن الفتوحات يف عهد ٤ اإلمام الرباين، القدوة:ج ـ حممد بن واسع

قال عنه مالك . ٥من جيش قتيبة بن مسلم وقد قام مدة يف خراسانعبد امللك، وكان من ض
فقاريء للرمحن، وقاريء للدنيا، وقاريء للملوك، ويا هؤالء حممد : القراء ثالث: بن دينار

: ، ومن أقواله٧، وكان احلسن البصري يسميه زين القراء٦بن واسع عندي من قراء الرمحن
يكفي من الدعاء مع الورع : وقال. هللا بقلوب العباد عليهإذا أقبل العبد بقلبه على اهللا أقبل ا

 العمل هؤالء هم أشهر تالميذ احلسن البصري يف علم السلوك والذين كان هلم تأثري ٨يسري
كبري يف حياة الناس، واليوم حنن يف أشد احلاجة إلحياء هذا العلم الذي أصبح نادراً وتصدر 

لعقائد الفاسدة والتصورات السقيمة واألفكار له بعد احملسوبني على العلم من أصحاب ا
املنحرفة، فاألمة يف حاجة ماسة ملنهج تربوي سين تستلهم أصوله وفروعه من كتاب اهللا 
وسنة رسوله وهدي الصحابة الكرام ومن سار على جهم من العلماء الراسخني لكي تقف 

اإلعالم العاملية واإلقليمية أمام اهلجمة املادية، والطغيان الشهواين، الذي يبث يف وسائل 
والقُطرية، كما أن من عوامل وض األمة كبح شهواا، وتطهري نفوسها من أمراضها 
وإحياء القلوب باملعاين الرفيعة واألعمال القلبية، كالرجاء واخلوف واإلخالص واإلنابة هللا 

  .رب العاملني
  : ـ براءة احلسن البصري من االعتزال٤

                                                 
) .٥/۳٦٤( المصدر نفسه 
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 .۲۰۷ تاريخ التصوف اإلسالمي صـ
2
  

) .٥/۳٦۲( سير أعالم النبالء 
3
  

) .٦/۱۱۹( المصدر نفسه 
4
  

) .۲/۳٥۳( ٬ الحلية ۲۱۷ تاريخ التصوف اإلسالمي صـ
5
  

 .۲۱٤تاريخ التصوف اإلسالمي صـ) ۲/۳٤٥( الحلية 
6
  

 .۲۱٤ تاريخ التصوف اإلسالمي صـ
7
  

) .٦/۱۲۱( سير أعالم النبالء 
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 احلسن البصري قال بالقدر على مذهبهم وإنه منهم فريوون عند داود بن أيب هند يزعم املعتزلة أن  
ويوردون رسائل أرسلها إىل . ١كل شيء بقضاء وقدر إال املعاصي: مسعت احلسن يقول: أنه قال

وقد . ٢إن رسائله مشهورة: عبد امللك بن مروان وفيها قوله بالقدر على مذهب املعتزلة، ويقولون
، ٣مد أبو زهرة ليثبت أن احلسن البصري كان يقول بالقدر على مذهب املعتزلةحتمس الشيخ حم

  :والرد على هذه الدعاوي اخلالية من احلجج والرباهني واألدلة كتايل
 ولذا نرى ابن املرتضى ملا أ ـ أن املعتزلة أنفسهم ال يقطعون بنسبة احلسن إليهم،

 روى أيوب، أتيت احلسن، فكلمته يف فقد: فإن قلت: ((ذكر احلسن وقوله يف القدر قال
وهل . ٤فقد روى أنه خوفه بالسلطان فكف عن اخلوض فيه: القدر فكف عن ذلك، قلت

  .خياف  احلسن السلطان وهو الرجل الذي جيهر باحلق دائماً
 ورأيت رسالة :ب ـ أما بالنسبة للرسالة املنسوبة إليه فيقول عنها الشهرستاين

بها إىل عبد امللك بن مروان، وقد سأله بالقول بالقدر واجلرب نسبت إىل احلسن البصري كت
فأجبه فيها مبا يوافق مذهب القدرية، واستدل فيها بآيات من القرآن الكرمي ودالئل من 
العقل، ولعلها لواصل بن عطاء، فما كان احلسن ممن خيالف السلف يف أن القدر خريه وشره 

وهذه الرسالة مل تصح نسبتها . ٥مع عليها عندهممن اهللا ـ تعاىل ـ فإن هذه الكلمات ا
إىل احلسن واملعتزلة ينسبون إىل احلسن أقواالً بروايات منقطعة، فاملرتضى حني ذكر أهل 
العدل والتوحيد عد منهم احلسن البصري وترجم له ترمجة طويلة، وملا أراد أن يثبت أنه من 

من : مسعت احلسن يقول: بن اجلعد قالفمن تصرحيه بالعدل، ما رواه علي : أهل العدل قال
 َتَرى : ((زعم أن املعاصي من اهللا عز وجل جاء يوم القيامة مسوداً وجهه وقرأ  اْلِقَياَمِة َوَيْوَم

 َمْثًوى ِلْلُمَتَكبِِّريَن  َأَلْيَس ِفي َجَهنََّم  ُمْسَودٌَّة  ُوُجوُهُهْم ). ٦٠: الزمر ، اآلية )) (الَِّذيَن َكَذُبوا َعَلى اللَِّه
  .٧،فهذه رواية منقطعة٦مسعت احلسن مل يسمع منه ومل يلقه: وعلى بن اجلعد الذي يقول

 مث رجع ج ـ وابن قتيبة يذكر عن احلسن البصري أنه تكلم يف شيء من القدر،
عنه، ولكنه يذكر بعد ذلك مباشرة أن عطاء بن يسار ومعبداً اجلهين كانا يأتيان احلسن، 

                                                 
 .۱۸٥المحمود صـ.  ٬ القضاء والقدر د۱۲ المنية واألمل البن المرتضى صـ
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 .۱۸٦ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس صـ
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 .۳۲۲ ـ ۳۲۱ تاريخ الجدل صـ
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 .۱٥ المنية واألمل صـ
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 .۱۸٦ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة صـ
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 .۱۸۷ المصدر نفسه صـ
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 .۱۸۷ المصدر نفسه صـ
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سعيد إن امللوك يسفكون دماء املسلمني، ويأخذون األموال، يا أبا : فيسأالنه ويقوالن
، قال ١كذب أعداء اهللا: إمنا جتري أعمالنا على قدر اهللا، فقال: ويفعلون ويفعلون، ويقولون

ويشبه هذا ما يورى عن احلسن أنه قال ـ وهو . ٢فتعلق عليه مبثل هذا وأشباهه: ابن قتيبة
داً صلى اهللا عليه وسلم إىل العرب وهم قدرية جمربة حمق يف قوله ـ إن اهللا تعاىل بعث حمم

إن اهللا سبحانه قد شاء ما حنن فيه ومحلنا عليه وأمرنا به ، : حيملون ذنوم على اهللا ويقولون
 ا: ((فقال عز وجل  ِإنَّ  ُقْل  ِبَها  َأَمَرَنا  َواللَُّه  آَباَءَنا  َعَلْيَها  َوَجْدَنا  َقاُلوا  َفاِحَشًة  َفَعُلوا  َيْأُمُر َوِإَذا  َلا للََّه

 َتْعَلُموَن  َلا  َما  اللَِّه  َعَلى  َأَتُقوُلوَن فهل كالم احلسن ـ . ٣)٢٨األعراف ، اآلية )) (ِباْلَفْحَشاِء
رمحه اهللا ـ يف الروايتني دل على أنه قدري؟ إن اجلواب على ذلك واضح بداهة ألنه يرد 

 هذا االحتجاج باطل وكالم على الذين حيتجون بالقدر على كفرهم ومعاصيهم وال شك أن
قد ام مبذهب القدر غري واحد، ومل يكونوا : وقد أشار ابن تيمية إىل أنه قال. ٤احلسن حق

كان بن : قدرية، بل كانوا ال يقبلون االحتجاج على املعاصي بالقدر، كما قيل لإلمام أمحد
: وقد قيل.  قدريهذا: الناس كل من شدد عليهم باملعاصي قالوا: أيب ذؤيب قدرياً، فقال

  .٥هلذا السبب نسب إىل احلسن القدر
كان أهل القدر : قالد ـ وهناك روايات تنفي هذا الزعم، فعن عمر موىل غفرة 

يا ابن آدم، ال ترض أحداً : ينتحلون احلسن بن أيب احلسن، وكان قوله خمالفاً هلم كان يقول
أحداً على فضل اهللا، وال تلومن أحداً بسخط اهللا وال تطيعن أحداً يف معصية اهللا، وال حتمدن 

فيما مل يؤتك اهللا، إن اهللا خلق اخللق واخلالئق، فمضوا على ما خلقهم عليه فمن كان يظن 
  .٦أنه مزداد حبرصه يف رزقه فليزداد حبرصه يف عمره، أو يغري لونه، أو يزيد يف أركانه أو بنانه

 واحلسن البصري يعترب القول هـ ومعلوم أن املعتزلة أمجعوا على اصوهلم اخلمسة،
باملرتلة بني املرتلتني بدعة خترج صاحبها عن عقيدة اجلماعة، ولذلك اعتزل واصل بن عطاء 
حلقة احلسن ملا خالفه يف هذا األصل، فكيف مع هذا يعترب احلسن من علمائهم املنتسبني 

  .؟٧إليهم

                                                 
 .۱۸۷ المصدر نفسه صـ
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 .۱۸۷ المصدر نفسه صـ
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 .۱۸۸ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس صـ
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سن البصري، فقد ذكر  يكذبون على احلو ـ وقد اشتهر عن بعض املعتزلة القدرية أم
عبد اهللا بن أمحد يف كتاب السنة عدة روايات تدل على ذلك، فمن ذلك ما رواه عن محيد 

لو كلمت : احلسن بن مسلم وعبد اهللا بن عبيد: قدم احلسن مكة فقال فقهاء مكة: قال
 يا أبا سعيد إخوانك حيبون أن جتلس هلم يوماً،: فكلمت احلسن فقلت. احلسن فأخالنا يوماً

نعم ونعمة عني، فواعدهم يوماً فجاءوا فاجتمعوا، وتكلم احلسن وما رأيته قبل ذلك : قال
اليوم وال بعده أبلغ منه ذلك اليوم، فسألوه عن صحيفة طويلة فلم خيطئ فيها شيئاً إال يف 

سبحان اهللا، سبحان اهللا، وهل : يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ قال: مسألة، فقال له رجل
قاتلهم : إن اهللا خلق الشيطان وخلق الشر واخلري فقال رجل منهم: ري اهللا مث قالمن خالق غ

ال : وقال محيد ملن نقل عن  عمرو بن عبيد حديثاً رواه احلسن. ١اهللا يكذبون على الشيخ
قيل : وروى عبد اهللا بن أمحد عن محاد بن زيد قال. ٢تأخذ عن هذا فإنه يكذب على احلسن

ال جيلد السكران من : روى عن احلسن أنه قال))  عمرو بن عبيدأي((إن عمراً : أليوب
فهذه الروايات  . ٣جيلد السكران من النبيذ: كذب، أنا مسعت احلسن يقول: النبيذ، قال

وغريها، تدل على أن دعوى أن احلسن البصري ـ رمحه اهللا ـ كان قدرياً أو كان يقول 
لتشرف بانتسابه إليهم، وإال فكيف عدوه وإمنا غرض املعتزلة هو ا. ٤بقوهلم ليست صحيحة

واملعتزلة ذكروا مع احلسن غريه، بل وعدوا من الطبقة األوىل من طبقام اخللفاء . ٥منهم
وواضح إن إدراج هؤالء ضمن املعتزلة إمنا قصد به بيان أن . ٦الراشدين وغريهم من الصحابة

لم وعموم املسلمني أن اخللفاء ومعلوم لدى طالب الع. ٧املعتزلة هي أتقى الفرق وأبرها
الراشدين والصحابة الكرام براء من مة اإلعتزال وإمنا هم سادة علماء أهل السنة واجلماعة 

  ..الذين ساروا على منهاج النبوة
  : ـ اإلمام العادل يف نظر احلسن البصري٥

 اجلديد يتعهده بالوعظ عندما جاء عمر بن عبد العزيز للخالفة جند احلسن البصري قريباً من اخلليفة  
واإلرشاد ويرسم له منهاجاً لإلمام العادل وهذا دور إجيايب من احلسن ـ رمحه اهللا ـ يبني العمل 

                                                 
) .۲/۱۲٦( السنة لعبد اهللا بن اإلمام أحمد 
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املطلوب من العامل الرباين الذي يسعى ملساعدة املصاحلني من أصحاب القرار لنصرة اإلسالم وهذا 
د والتعليم والتربية، وكان رائد يدلنا على تكامل شخصية احلسن اإلسالمية فقد شارك يف اجلها

اإلصالح االجتماعي بني الناس يف حيام، واهتم بأمراض القلوب، وعالجها، وكانت له  املدرسة
مواقفه السياسية من الثورات، ومن احلكام الظاملني، وهنا تتجلى شخصيته السياسية أكثر من قربه 

ظري ملعامل اإلصالح والتجديد الراشدي من عمر بن عبد العزيز وشد أزره والوقوف جبانبه والتن
أعلم يا أمري : الذي قاده عمر بن عبد العزيز، فقد جاء يف رسالته اليت كتبها إىل عمر بن عبد العزيز

أن اهللا جعل اإلمام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائر، وصالح كل مفسد، وقوة كل : املؤمنني
واإلمام العادل يا أمري املؤمنني كالراعي الشفيق .  كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف١ضعيف ونصفة

على إبله، الرفيق الذي يرتاد هلا أطيب املرعى ويزودها عن مراتع اهللكة، وحيميها من السباع، 
  .٢ويكنفها من أذى احلر والقر

واإلمام العدل، يا أمري املؤمنني، كاألب احلاين على ولده، يسعى هلم صغرياً، ويعلمهم كباراً،   
واإلمام العدل، يا أمري املؤمنني، كاألم الشفيقة الربة . سب هلم يف حياته، ويدخر هلم بعد مماتهيكت

محلته كرهاً ووضعته كرهاً، وربته طفالً تسهر بسهره، وتسكن بسكونه، ترضعه : الرفيقة بولدها
ني وصي واإلمام العادل، يا أمري املؤمن. تارة، وتفطمه أخرى، وتفرح بعافيته، وتغتم بشكايته

يريب صغريهم، وميون كبريهم، واإلمام العدل يا أمري املؤمنني كالقلب : اليتامة، وخازن املساكني
تصلح اجلوانح بصالحه وتفسد بفساده، واإلمام العادل، يا أمري املؤمنني، هو القائم : بني اجلوانح

وينقاد إىل اهللا ويقودهم، بني اهللا وبني عباده، يسمع كالم اهللا ويسمعهم، وينظر إىل اهللا ويريهم، 
فال تكن يا أمري املؤمنني، فيما ملكك اهللا كعبد إئتمنه سيده، واستحفظه ماله وعياله، فبدل املال 

وأعلم يا أمري املؤمنني إن اهللا أنزل احلدود ليزجر ا عن . وشرد العيال، فأفقر أهله، وفرق ماله
اهللا أنزل القصاص حياة لعباده، فكيف إذا اخلبائث والفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ وأن 

: قتلهم من يقتص هلم؟ واذكر، يا أمري املؤمنني، املوت وما بعده وقلة أشياعك عنده، وأنصارك عليه
فتزود له وملا بعده من الفزع األكرب واعلم يا أمري املؤمنني، أن لك مرتالً غري مرتلك الذي أنت فيه، 

، ويسلمونك يف قعره فريداً وحيداً، فتزود له ما يصحبك يوم يطول فيه ثواؤك، ويفارقك أحباؤك
يفر املرء من أخيه، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه واذكر، يا أمري املؤمنني، إذا بعثر ما يف القبور، 
وحصل ما يف الصدور، فاألسرار ظاهرة والكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها، فاآلن، يا 
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نت يف مهل قبل حلول األجل، وانقطاع األمل ـ ال حتكم، يا أمري املؤمنني، يف أمري املؤمنني، وأ
عباد اهللا حبكم اجلاهلني، وال تسلك م سبيل الظاملني وال تسلط املستكربين على املستضعفني، 

، وال ذمة فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، وحتمل أثقالك، وأثقاالً ١فإم ال يرقبون يف مؤمن إالّ
 أثقالك، وال يغرنك الذين يتنعمون مبا فيه بؤسك، ويأكلون الطيبات يف دنياهم بإذهاب طيباتك مع

ال تنظر إىل قدرتك اليوم، ولكن انظر إىل قدرتك غداً وأنت مأسور يف حبائل املوت، . يف آخرتك
القيوم، إين وموقوف بني يدي اهللا يف جممع من املالئكة والنبيني واملرسلني وقد عنت الوجوه للحي 

شفقة ونصحك فأنزل كتايب ٢يا أمري، وإن مل أبلغ بعظيت ما بلغه أولو النهى من قبلي، فلم آلك
إليك كمداوي حبيبه يسقيه األدوية الكريهة ملا يرجو له من ذلك من العافية والصحة والسالم 

  : لةواملعاين الرئيسية يف هذه الرسا. ٣عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته
  .أن أهم صفة يف اإلمام هي العدل ولكنه عدل ممزوج بالرمحة األبويةأ ـ      

  .وأن أوىل الناس بإتباع حدود اهللا هو اإلمام، ألنه إن مل يتبعها، فأجدر بالرعية أال يتبعوها    ب ـ 

ص حياة، وأن اإلمام هو املنفذ للقصاص، فال حيق له أن يقتل أحداً بغري حق، إن يف القصا    ج ـ 
  .فكيف يقضي على احلياة من وكل إليه أمر توفري احلياة؟

أن صالح الرعية بصالح اإلمام وفسادها بفساده، فمسئوليته عن أفعاله هي يف الوقت نفسه     ح ـ 
  .مسئوليته عن أفعال كل رعيته، فما أعظم مسئوليته إذن

 يرتكبه والة اإلمام وعماله اإلمام هو أول وتظهر هذه املسئولية خصوصاً يف تعيني الوالة، فما    س ـ 
مسئول عنها، وهلذا جيب على اإلمام أال يسلط املستكربين على املستضعفني، ألن املتكربين ال 
يرعون احلرمات وال يراقبون اهللا يف أعماهلم وأحكامهم، فإذا عين اإلمام واحداً من هؤالء، فقد 

  .٤حتمل مع أوزاره اخلاصة أوزارهم
 :احلسن البصري يصف الدنيا لعمر بن عبد العزيز ـ ٦

يا أمري املؤمنني فإن الدنيا : أما بعد: كتب احلسن البصري إىل عمر بن عبد العزيز واصفاً له الدنيا     
دار ظعن وانتقال وليست بدار إقامة على حال، وإمنا أنزل إليها آدم عقوبة فأحذرها، فإن الراغب 

قري، والسعيد من أهلها من مل يتعرض هلا، إا إذا اختربها اللبيب احلاذق فيها تارك، والغين فيها ف
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وجدها تذل من أعزها، وتفرق من مجعها، فهي كالسم يأكله من ال يعرفه ويرغب فيه من جيهله، 
وفيه واهللا حتفه، فكن فيها يا أمري املؤمنني كاملداوي جراحه حيتمي قليالً، خمافة ما يكره طويالً، 

ى لوائها، أيسر من احتمال بالئها، واللبيب من حذرها، ومل يغتر بزينتها، فإا غدارة الصرب عل
ختالة خداعة، قد تعرضت بآماهلا وتزينت خلطاا، فهي كالعروس العيون إليها ناظرة، والقلوب 

ذر عليها واهلة، وهي والذي بعث حممداً باحلق ألزواجها قاتلة، فاتق يا أمري املؤمنني صرعتها، واح
عثرا، فالرخاء فيها موصول بالشدة والبالء، والبقاء مؤد إىل اهللكة والغناء واعلم يا أمري املؤمنني 
أن أمانيها كاذبة، وآماهلا باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، وتاركها موفق، واملتمسك ا 

لفناء إىل دار هالك غرق، والفطن اللبيب من خاف ما خوفه اهللا، وحذر ما حذره، وقدر من دار ا
البقاء فعند املوت يأتيه اليقني، الدنيا يا أمري املؤمنني دار عقوبة، هلا جيمع من ال عقل له، وا يغتر 
من ال علم عنده، واحلازم اللبيب من كان فيها كاملداوي جراحه، يصرب على مرارة الدواء، ملا 

هللا، يا أمري املؤمنني حلم، واآلخرة يرجو من العافية، وخياف من سوء عاقبة الدار والدنيا وأمي ا
يقظة، واملتوسط بينهما املوت، والعباد يف أضغاث أحالم، وإين قائل لك يا أمري املؤمنني ما قال 

  :احلكيم
  فإن تنج من ذي عظيمة        
  وإال فإين ال أخالك ناجيا              

  
يرحم اهللا : نده وقالوملا وصل كتابه إىل عمر بن عبد العزيز بكى وانتحب حىت رمحه من كان ع  

احلسن فإنه ال يزال يوقظنا من الرقدة، وينبهنا من الغفلة، وهللا دره من مشفق ما أنصحه وواعظ ما 
وصلت مواعظك النافعة فاستشفيت ا، ولقد : وكتب إليه عمر  بن عبد العزيز. أصدقه وأفصحه

ب عليه املوت من أهلها وصفت الدنيا بصفتها، والعاقل من كان فيها على وجل، فكأن كل من كت
هللا در أمري املؤمنني : قد مات والسالم عليك ورمحة اهللا، وبركاته، فلما وصل كتابه إىل احلسن قال

من قائل حق وقابل وعظاً لقد أعظم اهللا جل ثناؤه بواليته املنة، ورحم بسلطانه األمة، وجعله بركة 
مر املطلوب أمامك، وال بد من مشاهدتك فإن اهلول األعظم، واأل: أما بعد: وكتب إليه. ١ورمحة

  .٢ذلك، إما بنجاة أو بعطب
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  : ـ موقفه من الثورات اليت حدثت يف عهده٧
كان يرى أن تغيري الفساد ال يكون بالسيف وإمنا يكون بالتوبة والرجوع إىل اهللا والنصح ألصحاب     

وقد ١تغيري ال يكون إال بالتوبةوما أعجب أمر من حياول أن يغري بالسيف، فإن ال: األمور وقد قال
من رأى من أمري شيئاً : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وجوب الصرب على ما تكرهه منهم

ويرى بعد فقهه . ٢يكرهه فليصرب، فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة شرباً فيموت إال مات ميتة جاهلية
لو أن الناس إذا ابتلوا : عاىل حتتاج لصرب ويقولهلذا احلديث وأمثاله أن تسلط احلكام عقوبة من اهللا ت

من قبل سلطام صربوا ما لبثوا أن يفرج عنهم، ولكنهم جيزعون إىل السيف فيوكلون إليه فواهللا ما 
وكان موقفه من ثورة ابن األشعث كما مر معنا وكان يرى أن والة األمور . ٣جاءوا بيوم خري قطّ

، وقد علق ٥واحلدود، فال جيوز اخلروج عليهم٤اعة والفيء، والثغورطاملا أم يقيمون اجلمعة واجلم
، وكان موقفه ٦املودودي على منهج احلسن البصري يف التعامل مع الثورات بأنه كان يشك جبدوا

من ثورة يزيد بن املهلب ينظر إليها بقلق شديد خصوصاً وأن اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
 فسينفقها يف ملذاته، ويرى ٧ملهلب لفساده وألنه إن توىل أموال املسلمنيكان قد حبس يزيد بن ا

احلسن أن غضبة ابن املهلب غضبة لنفسه ومطامعه، فيذهب احلسن إىل حيث اجتمع الناس يف 
انظر هل ترى رجالً نعرفه؟ وسر احلسن : اجلامع يتوكأ على عاتق معاذ بن سعد وهو يقول له

وتزداد جرأة احلسن وصدعه باحلق، ويتقدم من املنرب . ٨ من أصحابهعندما مل ير يف اموع رجالً
واهللا لقد رأيناك والياً وموىل عليك فما : ((وقال بصوت مرتفع خياطب ابن املهلب. ويزيد خيطب

ويقف موقفاً أشد جرأة من سابقه فقد خرج على الناس وقد نصبوا الرايات، . ينبغي لك ذلك
يدعونا لسنة العمرين، فقال :  خروج يزيد بن املهلب، ويقولونواصطفوا صفني، وهم ينتظرون

إمنا كان يزيد باألمس يضرب أعناق هؤالء الذين ترون، مث يسرح م إىل بين مروان يريد : احلسن
إين قد خالفتهم : الك هؤالء رضاهم، فلما غضب غضبة نصب قصباً، مث وضع عليها خرقاً مث قال

 سنة العمرين، وإن من سنة العمرين أن يوضع قيد يف رجله مث يرد أدعوكم إىل: فخالفوهم وقال
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أيها : وتزداد مواعظ احلسن وكراهيته للثورة فيخطب الناس ويقول. ١إىل السجن ويوضع يف جبة
الناس، الزموا رحالكم وكفوا أيديكم، واتقوا اهللا موالكم، وال يقتل بعضكم بعضاً على دنيا زائلة 

هلها بباق، وليس عنهم فيما اكتسبوا براض، إنه مل يكن إال كان أكثر وطمع فيها يسري، ليس أل
أهلها  اخلطباء، والسفراء والسفهاء، وأهل التيه واخليالء، وليس يسلم منها إال اهول اخلفي، 

لقد : وعلى أثر هذه اخلطبة، يهدد مروان ابن املهلب خليفة يزيد يف الثورة فيقول. ٢واملعروف التقي
هذا الشيخ الضال املرائي يثبط الناس، واهللا لو أن جاره نزع من خص داره قصبة لظل بلغين أن 

، وعلوج فرات البصرة، أو ٣يرعف أنفه، واهللا ليكُفن عن ذكرنا وعن وجهه علينا سقاط األبلة
لو أرادوك مث شئت ملنعناك، فأجام : ووقف الناس مع احلسن وقالوا له. ٤ألخنني عليه مربداً خشناً

فقد خالفتكم إذا إىل ما يتكم عنه، آمركم أال يقتل بعضكم بعضاً مع غريي وأدعوكم إىل : ولهبق
؟ هذا هو موقف احلسن من كل فتنة يسعى جلمع مشل املؤمنني وينهى ٥أن يقتل بعضكم بعضاً دوين

سال رجل احلسن وهو يسمع وأناس من أهل : وعن سلم ابن أيب الذّيال قال٦عن كل فرقة بينهم
ال تكن مع : يا أبا سعيد ما تقول يف الفنت مثل يزيد بن املهلب وابن األشعث؟فقال: لشام فقالا

هؤالء وال مع هؤالء، فقال رجل من أهل الشام، وال مع أمري املؤمنني يا أبا سعيد، نعم وال مع أمري 
د الثورة وقد سلك احلسن منهج السلم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومل يؤي٧املؤمنني

  :املسلحة ألسباب
أن الدعوة إىل اخلروج عليهم يتبعها فوضى يف أمور، واضطراب األمن وفساد األحوال، أ ـ       

  .وفوضى ساعة يرتكب فيها املظامل ما ال يرتكب يف استبداد السنني
م رأى أن كثرة اخلروج على الوالة يضعف الدولة اإلسالمية وجيعل بأس املسلمني بينه    ب ـ 

  .شديداً، فيكلب فيهم عدوهم، وخيرب عليهم حقوقهم
وألنه رأى أن الدماء تراق يف اخلروج بدون حق يقام، ومظلمة تدفع والناس خيرجون من يد    ج ـ 

  .ظامل إىل أظلم
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وجد أن الطريق املعبد إلصالح هذا، إصالح فساد احملكومني إذا تعذر عليه إصالح فساد    س ـ 
ساد عم االثنني وتغلغل يف الفريقني، فاعتقد أن احلكام ما مل يتغري الشعب احلاكم، رأى أن الف
  .١واملالزمة ثابتة بينهما

  ـ كيف يضل قوم هذا فيهم؟٨

يا خالد، أخربين عن حسن أهل البصرة؟ : لقيت مسلمة بن عبد امللك فقال: قال خالد بن صفوان
: به وجليسه يف جملسه وأعلم من قبلي بهأصلحك اهللا، أُخربك عنه بعلم، أنا جاره إىل جان: قلت

أشبه الناس سريرة بعالنية، وأشبهه قوالً بفعل، إن قعد على أمر قام به، وإن قام على أمر قعد عليه، 
وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإن ى عن شيء كان أشرك الناس له، رأيته مستغنياً عن 

ومن أقوال احلسن . ٢، كيف يضل قوم هذا فيهمحسبك:الناس، ورأيت الناس حمتاجني إليه، قال
، ٣مسعت احلسن حيلف باهللا، ما أعز أحد الدرهم إال أذله اهللا: البصري ما رواه هشام بن حسان

  .٤بئس الرفيقات، الدينار والدرهم، ال ينفعانك حىت يفارقاك: وقال
  :  ـ وفاة احلسن البصري٩

 جانبه ميرضه ويعىن به وهو على سريره يسترجع مرض احلسن البصري مرض املوت وابنه إىل      
يا بين ال استرجع : أمثلك يسترجع على الدنيا؟ فيجيبه بقوله: ويكثر من االسترجاع فيقول له ابنه
، وعن أبان بن حمرب عن احلسن أنه ملا حضره املوت دخل عليه ٥إال على نفسي اليت مل أصب مبثلها

إين مزودكم ثالث : قال. عيد زودنا منك كلمات تنفعنا نيا أبا س: رجال من أصحابه فقالوا له
كلمات، مث قوموا عين ودعوين وملا توجهت له، ما يتهم عنه من أمر، فكونوا من أترك الناس له، 
وما أمرمت به من معروف فكونوا من أعمل الناس به، واعلموا أن خطاكم خطوتان، خطوة لكم 

وقبل أن يسلم احلسن روحه أغمى عليه مث . ٦ين تروحونوخطوة عليكم، فانظروا أين تغدون وأ
ويف ليلة اجلمعة ويف مستهل رجب . ٧لقد نبهتموين من جنان وعيون ومقام كرمي: أفاق إفاقة فقال
، ٩كما قال ابنه عبد اهللا. ، أسلم الروح إىل بارئها وعاش حنواً من مثان ومثانني سنة٨سنة عشر ومائة
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إن : رأيت كأن طائراً أخذ أحسن حصاة يف املسجد فقال: ريينوقبيل وفاته قال رجل البن س
أيوب : وقام بتغسيله تلميذاه. ١صدقت رؤياك مات احلسن، فلم يكن إال قليالً حىت مات احلسن

: ، قال محيد الطويل٢السختياين، ومحيد الطويل، وصلى عليه عقيب اجلمعة النضر بن عمر املقري
يوم اجلمعة ففرغنا من أمره ومحلناه بعد صالة اجلمعة ودفناه، تويف احلسن عشية اخلميس وأصبحنا 

فتبع الناس كلهم جنازته، واشتغلوا به، فلم تقم صالة العصر باجلامع، وال أعلم أا تركت منذ 
رحم اهللا . ٣كان اإلسالم إال يومئذ، ألم تبعوا كلهم اجلنازة، حىت مل يبق باملسجد من يصل العصر

ذج الرفيع لورثة األنبياء والعلماء الربانيني، فقد كان من الرجال العظماء، قلما احلسن البصري النمو
، وكان من العلماء الذين نشطوا يف ٤جتد له مثيالً زهداً، وورعاً، وعلماً، وحكماً، وشجاعة، وأدباً

وال دولة الفقهاء اليت قادها عمر بن عبد العزيز ومل يبخل بوقت وال نصيحة وال موعظة وال توجيه 
  .إرشاد

  
  : عمر والفتوح ورفع احلصار عن القسطنطينية: سابعاً
ن عبد العزيز اخلالفة كان من أول أعماله إيقاف التوسع يف املناطق النائية ـر بـدما ويل عمـعن     

ن مناطق القتال، وأول أعماله يف ـحب القوات اإلسالمية مـراف الدولة، وحماولة سـيف أط
 القوات اليت عين اخلليفة سليمان حبشدها وإنفاذها بقيادة أخيه مسلمة ان يفـذا املضمار كـه

لفتح القسطنطينية وظلت حتاصرها مدة سنتني القت فيها مصاعب كثرية دون أن تفلح يف حتقيق 
كتب بقفل مسلمة بن عبد امللك من القسطنطينية : هدفها، فلما ويل عمر بن عبد العزيز اخلالفة

فأشتد عليهم املقام وجاعوا حىت أكلوا الدواب من اجلهد .  إياها براً وحبراًوقد كان سليمان أغزاه
وجلّ سليمان يف أمرهم، فكان ذلك يغم .. واجلوع، حىت يتنح الرجل عن دابته فتقطع بالسوق 

عمر، فلما ويل، رأى أنه ال يسعه فيها بينه وبني اهللا عز وجل شيء من أمور املسلمني مث يؤخر فعله 
، وقد وجه عمر بن عبد العزيز إىل مسلمة وهو ٥لك الذي محله على تعجيل الكتابساعة، فذ

بأرض الروم يأمره بالقفول منها مبن معه من املسلمني، فوجه إليهم خيالً عتاقاً وطعاماً كثرياً وحث 
ويروي خليفة . ٦الناس على معونتهم، فكان الذي وجه إليه اخليل العتاق فيما قيل مخسمائة رأس
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هـ محل عمر بن عبد العزيز الطعام والدواب إىل مسلمة بن عبد امللك إىل بالد ٩٩يف سنة أنه 
، ١الروم وأمر من كان له هناك محيم أنه يبعث إليه وبعث معه بعثاً فأغاث الناس، وأذن هلم بالقفول

س من بإخالء األندل: ويف األندلس وىلّ عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك اخلوالين، وعهد إليه
. ٢النقطاعهم من وراء البحر من املسلمني.. اإلسالم إشفاقاً عليهم، إذ خشى تغلب العدو عليهم 

إن الناس قد كثروا : غري أن السمح مل ير االنسحاب الكامل يف األندلس، وكتب إىل اخلليفة يقول
 املشرق، ويف. ٣ا وانتشروا يف أقطارها، فاضرب عن ذلك، وأزال األندلس عن عمالة أفريقية

كتب عمر بن عبد العزيز إىل عبد الرمحن وايل خراسان يأمره بإقفال من وراء النهر من املسلمني 
فكتب إىل عمر بذلك، فكتب إليه عمر، ). قاعدة خراسان(ال يسعنا مرو : بذراريهم، فأبوا وقالوا

ويقتصر خليفة ٤هماللهم إين قد قضيت الذي علي فال تغز باملسلمني، فحسبهم الذي فتح اهللا علي
ال تغز، : ((بن خياط على القول بأن عمر بن عبد العزيز كتب إىل اجلراح بن عبد اهللا احلكمي

كتب عمر بن عبد العزيز إىل امللوك يدعوهم إىل : ويف جبهة بالد السند)) ٥ومتسكوا مبا يف أيديكم
وقد كانت بلغتهم سريته اإلسالم والطاعة على أن ميلكهم وهلم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم، 

ومذهبه، فأسلم جيشه وامللوك، وتسموا بأمساء العرب وكان عمرو بن مسلم الباهلي عامل عمر 
إن إيقاف عمر بن عبد العزيز التوسع القائم على استخدام املُقاتلة يف األطراف . ٦على ذلك الثغر

ت املسلحة للمعارضة، ال يعين الل احلوار السلمي يف إمخاد احلركاـالنائية للدولة وعمله على إح
د جذورها إىل زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وكان ـأنه أراد إلغاء املؤسسة العسكرية اليت متت

ها، والواقع أن ـن واالستقرار فيـهلا الدور األكرب يف محاية الدولة وتوسيعها وتثبيت األم
ن مؤسسة ـاملدنية، وال غىن ألي دولة عالتنظيمات املتصلة باملُقاتلة كانت متس صميم احلياة 

د ـاجليش يف حفظ حدودها واملخاطر اليت قد تتعرض هلا لذلك كان ال بد من إبقاء اجلن
امة املقاتلة العرب، قائمة دون أن يلغيها، ـواملؤسسات املتصلة به، فظلت األمصار، وهي مراكز إق

إلدارية وقضت األحوال أن يتابع خالل ي تنظيماا السكانية واـأو يبدهلا، أو يدخل تعديالت ف
ففي . مدة خالفته القصرية، استمرار احلركات العسكرية احملدودة النطاق يف عدد من اجلبهات

فقتلوا من املسلمني مجاعة ونالوا منهم، فَوجه إليهم عمر بن : أذربيجان أغار الترك على املسلمني
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لئك الترك، فلم يفلت منهم إال اليسري، فقدم منهم عبد العزيز حامت بن النعمان الباهلي، فقتل أو
 هـ أغارت الروم يف البحر على ساحل ١٠٠ويف سنة . ١على عمر خبناصرة مخسون أسرياً

أغزى عمر بن عبد :  هـ١٠١ويف . ٢الالذقية، فهدموا مدينتها وسبوا أهلها، فأمر ببنائها وحتصينها
وأمر بترحيل . ٣قيس الكندي من أهل محص، الصائفةالعزيز الوليد بن هشام املعيطي، وعمرو بن 

وأراد أن يهدم املصيصة لتعرضها . ٥وهم كارهون، وذلك إلشفاقه عليهم من العدو٤أهل طرندة
لغارات الروم، مث أمسك عن ذلك وبىن ألهلها مسجداً جامعاً من ناحية كفرييا واختذ فيه صهرجياً 

دماً لدرء اخلطر عن انطاكية من غزوات ـاً متقوجعلها مركز. ٦ه مكتوباًـمه عليـوكان اس
ان قد حد من النشاط العسكري مع ـ، ورغم أن اخلليفة عمر بن عبد العزيز ك٧الروم املتكررة

 وسحب اجليش الذي كان حياصر القسطنطينية وبعض احلصون املتقدمة يف بلد الروم، إال أنه  الروم
 وهذا ما تشري إليه رواية ابن عبد احلكم، حيث كان حازماً شديداً يف أخذ احلق والدفاع عنه،

يذكر أنه عندما أرسل اخلليفة عمر بن عبد العزيز رسوالً إىل ملك الروم، وقص عليه قصة رجل 
إن مل : أسري يف بلد الروم ـ وقد مرت معنا ـ أجرب على ترك اإلسالم وإعتناق النصرانية، قائلني له

ه فسملت عيناه، فأرسل اخلليفة عمر بن عبد العزيز إىل تفعل مسلت عينك، فاختار دينه على بصر
أقسم باهللا، ألن مل ترسله إيل ألبعثن إليك من اجلنود جنوداً يكون أوهلم عندك : ملك الروم وقال له

وكان سياسة عمر بن عبد . ٩، فاستجاب ملك الروم لطلبه، وبعث بالرجل إليه٨وآخرهم عندي
غور وحدود الدولة اإلسالمية واإلهتمام بفتح العقول، وأحياء العزيز املرحلية تقوم على ضبط الث

القلوب وتطهري النفوس للشعوب اجلديدة اليت دخلت يف اإلسالم ولذلك بدأ يرسل سرايا الدعاة 
والعلماء للبدو القاطنني داخل الدولة اإلسالمية وللشعوب اليت كانت يف أشد حاجة لتعاليم 
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  :دعوة الشاملةثامناً اإلهتمام بال
ركز عمر جهوده بالبناء الداخلي للدولة لترسيخ وحدا وأمنها ونشر العلم وتوصيله لكل أفراد األمة ما 
أمكن لذلك سبيال، كما اهتم على نشر العدل بني الرعية وإزاحة الضغائن واألحقاد من بني املسلمني وقد 

اليم اإلسالم ووضع مشروعاً كبرياً لتحقيق استهدف عمر بن العزيز قلوب الناس وعقوهلم ونفوسهم بتع
ذلك اهلدف العظيم ومل يكن عمر باإلنسان الذي تستهويه املشاريع الكربى، فيقف عند حدود اخليال ال 
يتعداه، بل حول مشروعه إىل برنامج عملي قابالً للتطبيق، بعدما مهد الظروف، وأحاط براجمه 

جعله حييله إىل واقع مشهود وقد ساعده على جناح مشروعه بالضمانات العملية وهي له األسباب مما 
  :الدعوي التربوي العلمي أمور منها

 حيث الزم الدولة بكفالة عدد من العلماء والدعاة واملفكرين، :ـ وضع قانون التفرغ للدعاة١
يه من كي تتيح هلم التفرغ الكامل ال جناز مشاريع فكرية دعوية اليت يعكفون عليها باختيار أو بتوج

الدولة، فأجرى األرزاق على العلماء ورتب هلم الرواتب يتفرغوا لنشر العلم ويكفوا مؤونة 
، فقارئ القرآن الذي حفظه وقام يقرئه للناس ويعلمهم أحكامه واحملدث الذي يعقد ١االكتساب

ناس جمالس اإلمالء وينشر احلديث النبوي، والفقيه الذي ينظر يف الكتب ويستنبط منها ويعلم ال
أمور دينهم ليعبدوا اهللا على بصرية، والطالب الذي يتفرغ للعلم أو البحث والدرس، كل أولئك قد 
يشغلهم أمر ذويهم وأبنائهم وسد حاجتهم وتدبري أمور معاشهم، فقام عمر بقطع هذا اهلاجس 

ت املال، عنهم، وكفل هلم وملن يعولون ما يعيشون به حياة كرمية، تتكفل به الدولة، ويؤخذ من بي
ونعما ما فعل رضي اهللا عنه، فبذلك شجع كل من وجد يف نفسه اإلمكانية لنشر العلم وخدمة 

وكان مينح من بيت املال مبلغاً قدره مائة دينار لكل من انقطع إىل مسجد جامع يف . ٢الدين واألمة
بن أيب مرمي وعن أيب بكر ٣أي بلد إسالمي، لغرض التفقه ونشر العلم، وتدريس القرآن وتالوته

مر ألهل الصالح من بيت املال مبا يغنيهم لئال : كتب عمر بن عبد العزيز على وايل محص: قال
كتب عمر بن عبد : وعن أيب مرمي قال. ٤يشغلهم شيء عن تالوة القرآن وما محلوا من األحاديث

ا يف املسجد عن انظروا إىل القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه، وحبسوه: ((العزيز إىل وايل محص
طلب الدنيا، فأعط كل رجل منهم مائة دينار، يستعينون ا على ما هم عليه، من بيت مال 
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وفرض الرزق ملن حيدث . ١والسالم عليك. املسلمني، حني يأتيك كتايب هذا، وإن خري اخلري أعجله
ني كذلك، الناس مبغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومناقب أصحابه، وللقصاص والواعظ

أن عمر بن عبد العزيز أمر رجالً ـ وهو باملدينة ـ أن يقص على الناس، وجعل " وذكر ابن شبة
ومما جاء يف . ٢له دينارين كل شهر، فلما قدم هشام بن عبد امللك جعل له ستة دنانري كل سنة

 عن حيي بن كتبه بشأن إجراء الرزق على طلبة العلم لينقطعوا عن الشواغل، ما ذكره ابن عبد الرب
أن أجروا على طلبة العلم الرزق، وفرغوهم : كتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله: أيب كثري قال

  .٣للطلب
 وإختاذ املساجد مراكز لتعليم الناس أمور دينهم،  ـ حض العلماء على نشر العلم وعلنيته،٢

قال عكرمة بن عمار وهو من . ٤وإقراء طلبة العلم وإمساعهم، وإمالء احلديث النبوي، وإحياء السنة
فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم يف : أما بعد: أهل اليمن ـ مسعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقول

، وأسند ابن عبد الرب عن جعفر بن برقان الرقي ـ نسبة ٥مساجدهم، فإن السنة كانت قد أميتت
أما بعد فَمر أهل الفقه والعلم : العزيزكتب إلينا عمر بن عبد : إىل الرقة مشال شرقي سورية ـ قال

  .٦من عندك، فلينشروا ما علمهم اهللا يف جمالسهم، ومساجدهم
إن استطعت فكن عاملاً فإن مل تستطع، فكن :  ويف ذلك يقول: ـ توجيه األمة إىل أمهية العلم٣

 له خمرجاً إن لقد جعل اهللا: مث قال. متعلماً، فإن مل تستطع فأحبهم، فإن مل تستطع فال تبغضهم
  .٧قبل

  : ـ إرسال العلماء الربانيني يف مشال أفريقيا٤
كان عمر بن عبد العزيز يرسل العلماء إىل األمصار بل البوادي ليعلّموا أهلها شرع اهللا، ويفقهوهم   

فيه، فقد بعث يزيد بن أيب مالك واحلارث بن حممد إىل البادية ليعلما الناس السنة، وأجرى عليهم 
فذكر ذلك . ما كنت آلخذ على علم علمنيه اهللا أجراً: قبل يزيد ومل يقبل احلارث وقالالرزق، ف

وقد عرب عمر ذا اجلواب . ٨ما نعلم مبا صنع يزيد بأساً، وأكثر اهللا فينا مثل احلارث: لعمر فقال
عما جيب أن يتحلى به احلاكم املسلم من مرونة فكرية، وعدم مجود على األشكال، حيث أعلن أن 
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أخذ األموال لقاء خلدمات العلمية أمر ال بأس به، وسأل اهللا ـ من جهة أخرى ـ أن يكثر أولئك 
وقد بعث عمر إىل مصر اإلمام املفيت الثبت، . ١الذين يقومون ذه اخلدمات دون أجر إال أجر اهللا

د العزيز نافعاً بعث عمر بن عب: موىل ابن عمر، وراويته، فعن عبد اهللا بن عمر) نافعاً(عامل املدينة 
، وأرسل عشرة من فقهاء املدرسة املصرية من رجال ٢موىل ابن عمر إىل أهل مصر يعلمهم السنن

التابعني على أفريقية، ليفقهوا أهلها ويعلموهم، وينشروا بينهم حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه 
لعراق، وكانت معاقل وسلم، ليناهلم من اخلري مثل الذي عم إخوام من أهل احلجاز والشام وا

، وتطلع إىل مشال أفريقيا، ليغزو القلوب والعقول والنفوس بدين اهللا، فأرسل العلماء الربانيني ٣العلم
  :العشرة بعد أن وضع أهدافاً خلطته التعليمية يف ذلك اإلقليم منها

  .ربية والتعليماختيار علماء ربانيني اشتهروا بالعلم والفقه والدعوة والتجرد لإلشراف على الت  أ ـ

وضع خطة بعيدة املدى لنشر تعليم اللغة العربية، وحمو األمية يف أوساط القبائل الرببرية، ب ـ 
  .حىت يسهل عليها بعد ذلك فهم القرآن والسنة والتعامل معهما

 االهتمام بربط الناس بالقرآن ايد الذي هو حبل اهللا املتني، ويكون ذلك بفتح الكتاتيب، ج ـ 
  .ات حتفيظ القرآن وجتويدهومجعي

  . البالغ الواضح البني لعقائد أهل السنةح ـ

  .٤ تعليم الناس احلالل واحلرامس ـ
ولقد بدأت بركات عهد عمر بن عبد العزيز على الشمال اإلفريقي بتعيني أمري صاحل عليه   

  :وبإرسال الفقهاء والعلماء الربانيني وإليك ترمجة األمري والفقهاء
  :ن عبيد اهللا بن أيب املهاجرإمساعيل ب  ـ

هـ فكان خري أمري، قال ١٠٠ ـ ٩٩واله عمر بن عبد العزيز على إفريقية يف احملرم سنة   
وأسلم مجيع الرببر يف أيامه، وأرسل معه عشرة من فقهاء التابعني وعلمائهم : ابن خلدون

ألمري يف غاية الزهد وكان هذا ا. ٥يفقهون الناس يف أمور الدين، ويبينون هلم احلالل واحلرام
والتواضع حريصاً على نشر العلم وسار يف أهل البالد بسرية العدل، وكان شديد احلفظ 
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ينبغي لنا أن : حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقد روى عنه ابن عساكر إنه قال
 حنفظ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسيلم كما حنفظ القرآن، أخرج له البخاري ومسلم

ومكث يف القريوان معلماً للناس، ناشراً . وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وأمحد، وغريهم
، وقد مجعت شخصية إمساعيل ١هـ١٣١للسنة، ملدة ثالث وثالثني سنة حيث تويف ا سنة 

رمحه اهللا، الكفاءة، والعلم والورع، فأنتجت هذه الثمار اليت سامهت يف ترسيخ اإلسالم يف 
  .قيا وينبغي لنا أن تم بتحقيق هذه الصفات وغريها يف نفوس القادة والوالةمشال إفري

  ): هـ بإفريقية١٢٨ت(ـ بكر بن سوادة اجلذامي، أبو مثامة
أقام يف الشمال اإلفريقي أكثر من ثالثني سنة حمدثاً ومفتياً، وفقيهاً وقد انتفع به أهلها، 

عقبة بن عامر، وسهل بن : حابة، منهمورووا عنه، أدخل على القريوان حديث عدد من الص
سعيد : سعد الساعدي، وسفيان بن وهب اخلوالين، كما روى عن مجاعة من التابعني منهم

بن املسيب وابن شهاب الزهري، وقد قارب شيوخه األربعني، وروى عنه كثري من أهل 
 أخرج له القريوان منهم عبد الرمحن بن زياد، وأبو زرعة اإلفريقي وكان ثقة يف حديثه،

مسلم واألربعة، والبخاري تعليقاً، وأمحد، والطرباين، وغريهم، وعداده يف املصريني رغم 
  .٢طول مكثه بالقريوان ووفاته ا

  ) هـ١١٥ت حوايل (ـ جعثلُ بن عاهان الرعيين القتباين، أبو سعيد
ابة، وكان عده أبو العرب وابن حجر وغريها يف التابعني، ومل يذكروا عمن روى من الصح  

حمدثاً، فقيهاً مقرئاً، توىل قضاء اجلند بالقريوان وبث فيها علماً كثرياً ملدة زادت عن مخسة 
عشر عاماً، وروى عنه من أهل القريوان عبيد اهللا بن زحر، وعبد الرمحن بن زياد، وبكر بن 

: د وغريهمسوادة وهو زميله يف البعثة العلمية، وثقه أكثر النقاد، وأخرج له األربعة وأمح
  .٣ هـ١١٥تويف يف خالفة هشام بن عبد امللك سنة 

 موالهم، ودفع الوهم بأن عمر رضي اهللا عنه أرسله لتفقيه أهل :ـ حبان بن جبلة القرشي
 هـ بالقريوان أدخل يف الشمال اإلفريقي حديث مجلة من ١٢٢ هـ وقيل ١٢٥مصر ت 

و، ووالده عمرو، وبقي يبث العلم ابن عباس وابن عمر، وعبد اهللا بن عمر: الصحابة منهم
يف عاصمة الشمال اإلفريقي يف مدينة القريوان أكثر من مخس وعشرين سنة، أنتفع به أهلها، 
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وروى عنه كثرياً منهم، كعبد الرمحن بن زياد، وعبيد اهللا بن زحر، وموسى بن علي بن 
دب املفرد وابن رباح وغريهم، وهو عند النقاد ثقة يف حديثه، أخرج له البخاري يف األ

  .١سنجر يف مسنده واحلاكم يف املستدرك وغريهم
يروي عن مجاعة من ): ت بالقريوان(أبو مسعود :ـ سعد بن مسعود التجييب

أبو الدرداء، ويروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسالً حىت وهم : الصحابة، منهم
 صحبة له، وقد سكن بعضهم فعده يف الصحابة، ولذلك نبهت معظم املصادر على أنه ال

القريوان وبث يف الشمال اإلفريقي علماً كثرياً وكانت جمالسه مليئة باحلكم واملواعظ البليغة، 
مسلم بن يسار اإلفريقي، وعبيد اهللا : وكان شديداً على األمراء، روى عنه من أهل القريوان

أنه تويف بالقريوان بن زحر، وعبد الرمحن بن زياد، يف جامع ابن وهب وغريه، وذكر الدباغ 
  .٢بعد أن بث فيها علماً كثرياً، ومل يذكر تاريخ وفاته

 جابان، والصواب األول كما يف اإلكمال، تابعي، :ـ طلق ابن جعبان الفارسي، وقيل
: لقي عمر وسأله، وأكثر روايته عن التابعني كان فقيهاً عاملاً، وروى عنه من أهل القريوان

  .٣مل يذكروا مدة إقامته ا وال تاريخ وفاتهموسى بن علي، وابن أنعم، و
 ): هـ١١٣ت بالقريوان سنة (ـ عبد الرمحن بن رافع التنوخي، أبو اجلهم 

هـ، وهو أجل قضاا، وذلك على عهد حسان بن ٨٠دخل القريوان يف وقت مبكر، سنة 
ق كثري من النعمان واستمر يبث فيها العلم ما يقارب ثالثاً وثالثني سنة، حىت إنتفع به خل

عبد اهللا بن عمرو بن : أهلها وقد أدخل إىل القريوان حديث مجاعة الصحابة عرفنا منهم
عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي، وعبد اهللا بن زحر الكناين، : العاص، وحدث عنه من القرويني

وهو أول من ويل قضاء القريوان وتويف ا سنة ... وبكر بن سواد اجلذامي وغريهم
  .٤هـ١١٣

  :عبد اهللا بن املغرية بن أيب بردة الكناين   ـ
كان مقيماً يف القريوان قبل زمن بعثة عمر بن عبد العزيز مبدة طويلة معروفاً لدى أهلها   

هـ، ملا ٩٩مشهوراً بينهم بالعدالة والتقى، وقد واله عمر بن عبد العزيز قضاء القريوان سنة 
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هـ، وكان ١٢٣ أن استقال منه سنة علمه من فضله ودينه وعلمه فاستمر يف منصبه إىل
زاهداً ورعاً عاملاً، سار يف أهل القريوان بالكتاب والسنة ونشر العلم بينهم ملدة طويلة زادت 
عن مخس وعشرين سنة، ذكره ابن حبان يف الثقات وأثىن عليه املصنفون بالفضل والعلم 

  .١والدين
 :هـ١٠٠ن ت بالقريوان عبد اهللا بن يزيد املعافري احلبلي ، أبو عبد الرمح  ـ

هـ ألنه شهد ٨٦دخل القريوان يف زمن مبكر، ولعل ذلك كان مع موسى بن نصري سنة 
فتح األندلس، مث عاد إىل القريوان وسكنها وبىن ا داراً ومسجداً مث عني ضمن أفراد البعثة 

مع هـ، أي بعد سنة واحدة من التكليف الرمسي، و١٠٠العلمية إال أن وفاته كانت سنة 
فانتفع به أهل إفريقية وبث فيها علماً كثرياً وأدخل القريوان : ذلك فقد قال عنه املالكي

حديث مجاعة من الصحابة ممن مل يدخلها، وزاد يف إفشاء حديث من دخلها منهم، حدث 
عن ابن عمر وعقبة بن عامر، وابن عمرو، وأبو ذر، وروى عنه من أهلها عبد الرمحن بن 

هـ وغريمها، كان رجالً صاحلاً ورعاً )١٣٩ت (مجيل بن كريب القاضي زياد، وأبو كريب 
شديد اإلقبال على نشر السنة، وكان تأثريه يف احلياة العلمية ـ خاصة اجلانب احلديثي منها 
ـ بالقريوان كبرياً، وقد بىن فيها مسجداً السه العلمية أمجع النقاد على توثيقه، وحديثه 

  .٢بن وهب يف جامعه وأمحد وغريهمعند مسلم، واألربعة، وا
حي بن موهب، :  وقد ذكر ابن أيب حامت أن هناك من قلبه إىل:وهب بن حي املعافري  ـ

هـ ٦٨وأن أبا زرعة قد صحح ذلك، غزا إفريقية قدمياً، ألنه سأل ابن عباس املتوىف سنة 
 سكن القريوان، عن آنية أهل املغرب كما يف الرياض واملعامل، وهو من أفراد بعثة عمر، وقد

وبث فيها علماً كثرياً وا كانت وفاته، وقد أدخل إىل القريوان حديث ابن عباس وغريه، 
وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسالً، وروى عنه من أهل القريوان عبد الرمحن بن 

ة من ، هؤالء الفقهاء العشر٣زياد اإلفريقي ومل تظهر املصادر حاله من حيث التعديل واجلرح
خرية فقهاء التابعني أرسلهم عمر بن عبد العزيز إىل الشمال اإلفريقي ليفقهوا ويعلموا الناس 
دينهم فكانوا عند حسن ظنه م وكانوا للناس قدوة صاحلة، وقد سبق هؤالء العشرة كثري 

شرة وكان هلؤالء الع. ٤من التابعني الذين قاموا بتعليم أهل البالد أحكام الدين علماً وعمالً
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آثار هامة يف القرآن الكرمي وتفسريه واحلديث ويف نشر السنة العملية واإلعتقادية الصحيحة، 
وساعدوا والة أمور املسلمني على مقاومة النحل اخلارجية وتركيز أحكام اإلسالم بني الرببر 

هـ مجع ١٢٢فقد روى املالكي أنه ملا ثارت اخلوارج على حنظلة ابن صفوان بطنجة سنة 
ة علماء إفريقية وهم الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز إىل إفريقية ليفقهوا أهلها فكتبوا حنظل

فإن أهل العلم باهللا وبكتابه وسنه نبيه :... هذه الرسالة ليقتدي ا املسلمون ويعتقدوا ما فيها
آمرة : صلى اهللا عليه وسلم يعلمون أنه يرجع مجيع ما أنزل اهللا عز وجل إىل عشر آيات

جرة ومبشرة، ومنذرة، وخمربة، وحمكمة، ومتشاة، وحالل وحرام وأمثال، فآمرة وزا
باملعروف وزاجرة عن املنكر، ومبشرة باجلنة، ومنذرة بالنار وخمربة خبرب األولني، واآلخرين، 
وحمكمة يعمل ا، ومتشاة يؤمن ا، وحالل أمر أن يؤتى، وحرام أمر أن جيتنب، وأمثال 

آلمرة وتزجره الزاجرة فقد استبشر باملبشرة وأنذرته املنذرة، ومن حيلل واعظة فمن يطع ا
احلالل وحيرم احلرام، ويرد العلم فيما اختلف فيه الناس إىل اله، مع طاعة واضحة ونية صاحلة 

، إن هذه الرسالة تعترب وثيقة ١فقد فاز وأفلح وأجنح وحيا حياة الدنيا واآلخرة والسالم
 على أصالة علم هذه البعثة العلمية، ووضوح أهدافهم الشرعية أمامها، عظيمة األمهية إذ تدل

حىت أم أوجزوا فحوى الرسالة ونظراً لعظيم فائدا عممت على أن تقرأ على منابر 
  .٢املساجد يف مجيع ضواحي إفريقية

  : ـ رسائله الدعوية إىل امللوك يف اهلند وغريها٥
ند يدعوهم إىل اإلسالم على أن ميلكهم بالدهم وهلم ما كتب عمر بن عبد العزيز إىل ملوك الس  

، وامللوك ٣للمسلمني وعليهم ما على املسلمني، وقد كانت سريته بلغتهم، فأسلم جيشبة بن داهر
. ٤وبقي ملوك السند مسلمني على بالدهم أيام عمر ويزيد بن عبد امللك... تسموا له بأمساء العرب

، كما أرسل عمر برسائل إىل ملوك ما وراء النهر ٥ينهموقد أرسل عليهم عمر من يعلمهم د
، وأما أليون قيصر الروم فقد بعث إليه عمر وفداً برئاسة ٦يدعوهم فيها إىل اإلسالم فأسلم بعضهم

  .٧عبد األعلى بن أيب عمرة لدعوته إىل اإلسالم

                                                 
) .۱۰۳ ٬ ۱/۱۰۲( رياض النفوس للمالكي 

1
  

 .٤۸ عصر الدولتين األموية والعباسية صـ
2
  

 .۱۷۳ ٬ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم صـ٤۲۸ فتوح البلدان صـ
3
  

 .۱۷۳قًال عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم صـ الكامل في التاريخ ن
4
  

 .۱۷۳ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم صـ
5
  

 .٤۱٥ فتوح البلدان صـ
6
  

 .۱۷۳ البداية والنهاية نقًال عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم صـ
7
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  : ـ تشجيع غري املسلمني على الدخول يف اإلسالم٦
ني على الدخول يف اإلسالم عن طريق إعطائهم األموال لتألفة قلوم، قام عمر بتشجيع غري املسلم  

وذلك إتباعاً لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيذكر ابن سعد عن عيس بن أيب عطاء رجل 
من أهل الشام كان على ديوان أهل املدينة عن عمر بن عبد العزيز أنه رمبا أعطى املال من يستألف 

ك ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى بطريقاً ألف دينار إستألفه على كذل. ١على اإلسالم
  .٢اإلسالم

  : ـ تصحيح الوضع اخلاص ألهل الذمة٧
لقد كان إلنصافه ألهل الذمة الذين أسلموا بوضع اجلزية عنهم أثر واضح يف زيادة إقبال الذميني   

يت املال مثل ما فعل مع واليه على الدخول يف اإلسالم برغم كل ما ترتب على ذلك بالنسبة لب
انظر من صلى قبلك إىل القبلة، : على خراسان اجلراح بن عبد اهللا احلكمي حيث أرسل إليه يقول

، مث أرسل بدعوة أهل الذمة إىل الدخول يف اإلسالم، فمثالً أرسل إىل عامله ٣فضع عنه اجلزية
دخول يف اإلسالم فإن أسلموا قبل اجلراح بن عبد اهللا احلكمي يأمره بدعوة أهل اجلزية إىل ال

وقد ترتب . ٤إسالمهم، وأن يضع اجلزية عنهم، مث كان هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني
على هذه الدعوة دخول عشرات األلوف من الناس يف اإلسالم طائعني ففي خراسان أسلم حنو من 

 املغرب فقد أسلم عامة الرببر على يد ، أما يف٥أربعة آالف ذمي على يد واليه اجلراح بن عبد اهللا
وكان ذلك دليالً على بعد نظر عمر . ٦وايل عمر على املغرب إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب املهاجر

يف اإلهتمام بالدعوة إىل اإلسالم عن طريق احلكمة واملوعظة احلسنة، إذ كانت نتائجها ال تقل عن 
اكتسب مسلمون جدد دون أن يتكلف شهيداً، أو نفقة نتائج غريها إجيابية بل تتعدى ذلك إىل أنه 

إلعداد جيوش وهم رعاياه ويعيشون بني أظهر املسلمني، وبالتايل أوىل من غريهم بالدعوة إىل 
وذا يكون اإلسالم قد انتشر على عهد عمر بن عبد العزيز باحلكمة واملوعظة احلسنة، . اإلسالم

 أيدي علماء ربانيني ترخجوا من املدارس العلمية اليت واالستمرار يف أسلوب اجلهاد الدعوي على
نضجت يف عهد الدولة األموية وهؤالء العلماء الدعاة هم الذين نفذوا مشروع عمر بن عبد العزيز 

  .الدعوي العلمي
                                                 

 .۱۷٤رد المظالم صـعمر بن عبد العزيز وسياسته في ) ٥/۳٥۰( الطبقات 
1
  

) .٥/۳٥۰( المصدر 
2
  

 .۱۷٤ تاريخ الطبري ٬ نقًال عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم صـ
3
  

) .٥/۳۸٦( الطبقات 
4
  

) .٥/۳۸٦( المصدر السابق 
5
  

 .۱۷٤ للبالذري ٬ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم صـ۲۳۳ ـ ۲۳۲ فتوح البلدان صـ
6
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  : اإلصالحات املالية يف عهد عمر بن عبد العزيز: املبحث السادس
و مسئول عن دولة وكان حيسب حساباً لكل خطوة خيطوها مل تكن سياسة عمر املالية ارجتالية فه     

  :ولقد سار يف سياسته على أمور منها. ١ويضع الضمانات لكل عمل يعتزم تنفيذه
والتضحية قي سبيل ذلك، وهذا ما يبدوا واضحاً من ـ العزم على االعتصام بالكتاب والسنة، 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووالة األمر سن رسول : كتبه للعمال وخطبه إىل رعيته ومثال ذلك قوله
من بعده سنناً األخذ ا اعتصام بكتاب اهللا وقوة على دين اهللا، ليس ألحد تبديلها وال تغيريها، وال 

  .٢النظر يف أمر خالفها
وهذا هو أساس سياسة عمر، فجميع األهداف : ـ ترسيخ قيم احلق والعدل ودفع الظلم

جم مع هذا األساس، وإحقاق احلق ودفع الظلم هو أصل من والوسائل اليت اتبعها كانت تنس
 َمَعُهُم : ((أصول الشريعة، ومقصد رئيسي من مقاصدها قال تعاىل  َوَأْنَزْلَنا  ِباْلَبيَِّناِت  ُرُسَلَنا  َأْرَسْلَنا َلَقْد

 ِباْلِقْسِط  النَّاُس  ِلَيُقوَم  َواْلِميَزاَن فإن الشريعة مبناها : القيميقول ابن ). ٢٥:احلديد، اآلية)) (اْلِكَتاَب
وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها ومصاحل 
كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها وعن 

عمر يرجع للحق ولقد كان . ٣املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة
ما من طينة أهون علي فتاً وال كتاب أيسر علي رداً من كتاب : إذا تبني له اخلطأ، ويقول يف ذلك

  . ٤قضيت به، مث أبصرت أن احلق يف غريه ففتتها
  

  :أهداف السياسة االقتصادية عند عمر :أوالً
  : ـ إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل١

العزيز إلعادة توزيع الدخل والثروة بالشكل العادل، الذي يرضى اهللا تعاىل لقد سعى عمر بن عبد     
وحيقق قيم احلق والعدل والظلم، واليت وضعها عمر نصب عينيه فقد كان يراقب االحنرافات 
السابقة قبل خالفته ويالحظ آثارها السلبية على نفوس الرعية ولقد انتقد سياسة سليمان بن عبد 
                                                 

 .۲۷اسة االقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز صـ السي
1
  

 .۳۸ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
2
  

) .۳/۳( أعالم الموقعين 
3
  

 .۱۱۳ سيرة ومناقب عمر البن الجوزي صـ
4
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فقد أدرك عمر . ١لقد رأيتك زدت أهل الغىن وتركت أهل الفقر بفقرهم: قال لهامللك التوزيعية ف
بن عبد العزيز أن التفاوت االجتماعي هو نتيجة لسوء توزيع الثروة، فرسم سياسته اجلديدة 
إلنصاف الفقراء واملظلومني ولقد استخدم عمر للوصول إىل هذا اهلدف بعض الوسائل العملية 

  : منها
راء والكرباء من االستئثار بثروة األمة، ومصادرة األمالك املغصوبة ظلماً، واليت استوىل منع األمـ    

عليها األمراء والكرباء، وإعادة هذه األموال إىل أصحاا إذا عرفوا أو إىل بيت املال، إذا مل يعرف 
  .أصحاا، أو كانت من األموال العامة

ومة ورعايتها وتأمني مستوى الكفاية هلا عن طريق الزكاة زيادة اإلنفاق على الفئات الفقرية واحملرـ 
وقد قام بتنفيذ هذه السياسة، كما مر معنا يف سياسته يف رد املظامل . ٢وموارد بيت املال األخرى

يالحظ ذلك من : ولقد كانت سياسة عمر التوزيعية دف على إيصال الناس إىل حد الكفاية
 وددن أن أغنياء الناس اجتمعوا فردوا على فقرائهم حىت :خطبه، فقد خطب الناس يومياً فقال

ما أحد منكم تبلغين حاجته إال حرصت :.. ويف خطبة أخرى. ٣نستوي حنن وهم وأكون أنا أوهلم
أن أسد من حاجته ما قدرت عليه وما أحد ال يسعه ما عندي إال وددت أنه بدئ يب وبلحميت 

قد طبق عمر هذا التطور علمياً عندما أمر بقضاء دين  و٤الذي يلونين حىت يستوي عيشنا وعيشكم
إنا جند الرجل له املسكن واخلادم، وله الفرس واألثاث يف بيته، فأجاب : الغارمني فكتب إليه عامله

ال بد للرجل من املسلمني من مسكن يأوي إليه رأسه وخادم يكفيه مهنته، وفرس جياهد عليه : عمر
، فسياسة عمر التوزيعية دف إىل كفاية الناس من ٥رم فاقضوا عنهعدوه، وأثاث يف بيته، فهو غا

حيث املسكن واملركب واألثاث، وهي عبارة عن حاجات أساسية، وضرورية لإلنسان تصعب 
  .٦احلياة بدوا

  : ـ حتقيق التنمية االقتصادية والرفاه اإلجتماعي٢
 هذا اهلدف، فقد أوجد املناخ سعى عمر بن عبد العزيز عن طريق العديد من الوسائل لتحقيق  

املناسب للتنمية عن طريق حفظ األمن والقضاء على الفنت، ورد احلقوق ألصحاا، وبذلك باتت 

                                                 
 .۱۳٥ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ

1
  

 .۳٥ السياسة االقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز صـ
2
  

 .۱۰۳المية في عز العرب ٬ محمد كرد علي صـ اإلدارة اإلس
3
  

 .٤۲ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
4
  

 .۱۷۱ المصدر نفسه صـ
5
  

 .۳۸ السياسية المالية واالقتصادية لعمر صـ
6
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الرعية مطمئنة على حقوقها، آمنة يف أوطاا كذلك أمر ببناء املرافق العامة، واليت تسمى اليوم 
رافق الضرورية من أار وترع ومواصالت مبشاريع البنية التحتية، وال تقوم التنمية إال ذه امل

وطرق، وقد أكد عمر على مبدأ احلرية االقتصادية املقيدة بضوابط الشريعة، فانتشر الناس يف 
جتارم وتثمري أمواهلم واهتم كذلك إهتماماً بالغاً بالزراعة، حيث كان القطاع الزراعي من أكرب 

 على ميزانية الدولة وقد جىن عمر واألمة كلها القطاعات على املستوى الفردي، وله مردود كبري
إمنا ويل : ، قال رجل من ولد زيد بن اخلطاب١مثرات هذه السياسة، فقد عم الرخاء البالد والعباد

عمر بن عبد العزيز سنتني ونصفاً وذلك ثالثون شهراً فما مات حىت جعل الرجل يأتينا باملال 
الفقراء، فما يربح حىت يرجع مباله، يتذكر من يضعه أجعلوا هذا حيث ترون يف : العظيم فيقول

  .٢فيهم فما جيده، فريجع مباله قد أغىن عمر بن عبد العزيز الناس
  

  :وسائل عمر بن عبد العزيز لتحقيق األهداف االقتصادية لدولته: ثانياً 
  :سعى عمر بن عبد العزيز لتحقيق أهدافه االقتصادية بوسائل منها

  : وقد عمل عمر على توفري املناخ املناسب للتنمية، وقام باآليت:ناسب للتنمية ـ توفري املناخ امل١

 فتوفرت أجواء األمن والطمأنينة، وترسخت قيم احلق والعدالة :أ ـ رد احلقوق ألصحاا
، وقد حتدثت عن سياسته يف رد املظامل ٣ورد احلقوق املغتصبة إىل أبناء األمة ومساها مظامل

  .ها وذكرت الكثري من املواقف يف هذا الشأنواحلقوق إىل أهل
 فقد أكد عمر على مفهوم احلرية االقتصادية املقيدة، :ب ـ فتح احلرية االقتصادية بقيود

وإن من طاعة اهللا اليت أنزل يف كتابه أن يدعى الناس إىل اإلسالم كافة :.. وكتب إىل العمال
وقدم يف موضوع . ٤نعون، وال حيبسونوأن يبتغي الناس بأمواهلم يف الرب والبحر وال مي

، ألن عمال السوء تعدوا ٥أطلق اجلسور املعابر للسابلة يسريون عليها دون جعل:... آخر
ومل يتدخل عمر بن عبد العزيز يف األسعار، فعن عبد الرمحن بن شوبان . ٦غري ما أمروا به

ر غالية يف زمانك وكانت يف يا أمري املؤمنني ما بال األسعا: قلت لعمر بن عبد العزيز: قال

                                                 
 .٤۱ السياسة االقتصادية والمالية لعمر صـ
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 .۱۲۸ سيرة عمر البن عبد الحكم صـ
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. ٤۳ السياسة االقتصادية والمالية صـ
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 .٤۷ ٬ السياسة االقتصادية والمالية لعمر صـ۹٤ سيرة عمر البن الحكم صـ
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.هو ما يجعل للشخص على عمله :  الجعل 
5
  

 .۱۰٥ اإلدارة اإلسالمية ٬ محمد كرد صـ
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إن الذين كانوا قبلي كانوا يكفلون أهل الذمة فوق طاقتهم : زمان ما قبلك رخيصة؟ قال
فلم يكونوا جيدون بداً من أن يبيعوا ويكسروا ما يف أيديهم، وأنا ال أكلف أحداً إال طاقته، 

 ذلك شيء إمنا ليس إلينا من: لو أنك سعرت، قال: فقلت: فباع الرجل كيف شاء، قال
، وتشدد عمر يف أمر السلع احملرومة ومنع التعامل ا فاخلمر من اخلبائث اليت ١السعر إىل اهللا

ال جيوز التعامل فيها بني املسلمني حلرمتها ولضررها حيث يؤدي شرا إىل استحالل الدم 
منا إليه فيه فإن من جنده يشرب منه شيئاً بعد تقد: ويقول عمر. احلرام وأكل املال احلرام

وقد أمثرت سياسة عمر يف رد احلقوق . ٢نوجعه عقوبة يف ماله ونفسه وجنعله نكاالً لغريه
وإطالق احلرية االقتصادية املنضبطة، حيث وفرت للناس احلوافز للعمل واالنتاج، وأزالت 

ل العوائق اليت حتول دون ذلك وهذا أدى إىل منو التجارة، وبالتايل إىل زيادة حصيلة الدخ
اخلاضع للزكاة، وهذا يؤدي بدوره إىل زيادة الزكاة مما يؤدي إىل رفع مستوى الطبقات 
الفقرية وارتفاع قوا الشرائية واليت ستتوجه إىل االستهالك، وبالتايل إىل زيادة الطلب على 
السلعة، واخلدمات وهذا كله يؤدي إىل انتعاش االقتصاد وارتفاع مستوى املعيشة وزيادة 

  .٣الرفاه
 فقد إتبع خطوات ترمي إىل زيادة اإلنتاج الزراعي لألمة : ـ إتباع سياسة زراعية جديدة٢

  :وإليك تفصيل هذه اخلطوات
 سأل الناس عبد امللك بن مروان والوليد وسليمان أن يأذنوا :أ ـ منع بيع األرض اخلراجية

 بيت املال، فلما ويل يف شراء األرض من أهل الذمة، فأذنوا هلم شريطة أن يضعوا أمثاا يف
عمر بن عبد العزيز، ترك هذه األشرية على حاهلا، وذلك ملا وقع فيها من املواريث ومهور 

أن : النساء وقضاء الديون ومل يقدر على ختليصه، وكتب كتاباً قريء على الناس سنة املائة
فتناهي الناس من اشترى شيئاً بعد سنة مائة فإن بيعه مردود ومسيت سنة مائة سنة املدة، 

ولقد طلب أهل األرض أن يضع عليهم الصدقة بدل اخلراج، فأجاب . ٤بعدها عن الشراء
قال أبو .. إين ال أعلم شيئاً أثبت ملادة اإلسالم من هذه األرض اليت جعلها اهللا هلم فيئاً: عمر

ع أهلها عبيدة فكأن مذهب عمر بن عبد العزيز يف األرض أنه كان يراها فيئاً، وهلذا كان مين
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أما بعد، فحل بني أهل األرض وبني بيعها ما يف : وكتب إىل ميمون بن مهران. ١من بيعها
كذلك رفض عمر حتويل األرض اليت دخل أهلها . ٢أيديهم، فإم إمنا يبيعون يفء املسلمني

اخلراج : ، وأبقى اخلراج عليهم والعشر وقال٣يف اإلسالم من أرض خراج إىل أرض عشر
وبذلك حافظ على املورد الرئيس لإلنتاج وجعله ملكاً . ٤والعشر على احلبعلى األرض 

   ٥عاماً لألمة بدالً من حتويله إىل ملكيات صغرية
  :ب ـ العناية باملزارعني وختفيف الضرائب عنهم

اعتاد بعض اخللفاء األمويني قبل عمر بن عبد العزيز على إرهاق املزارعني بالضرائب، 
ت، واشتد األمر على أهل األرض فهجروها، فخرجت، فأضر ذلك فكثرت الضرائب وتنوع

مبالية الدولة، ولقد جلأوا إىل أساليب العذاب يف اجلباية فاضطر املزارعون إىل بيع دوام أو 
، وعندما توىل عمر سعى إىل إلغاء مجيع الضرائب املخالفة ٦كسوم لشديد ما عليهم

فإن أهل الكوفة قد أصام بالء وشدة وجور :  منهاللشريعة، وكتب بذلك إىل العمال كتاباً
وال تأخذن يف اخلراج إال وزن .. يف أحكام اهللا، وسنة خبيثة استنها عليهم عمال السوء

، وال مثن الصحف ٩، وال هدية النريوز واملهرجان٨، ليس هلا آيني وال أجور الضرابني٧سبعة
. ١١ة يف البصرة، وألغى أسلوب اخلرصوقد ألغى القبالة وكانت مألوف. ١٠وال أجور البيوت

حيث كان العمال يقدرون الثمار بسعر عالٍ ويقبضونه نقداً، وبذلك يرهقون الزراع، فقرر 
بلغين أن عمالك بفارس خيرصون : عمر وضع الضريبة حسب األسعار الفعلية وكتب لعامله

 يأخذون ذلك ورقاً الثمار مث يقوموا على أهلها بسعر  فوق سعر الناس الذي يتبايعون مث
وقد بعثت بشر بن صفوان وعبد اهللا بن عجالن للنظر يف ذلك .. على قيمتهم اليت قوموها

ولقد أمر عمر بالغاء . ١٢ورد الثمن الذي أخذ من الناس إىل ما باع أهل األرض به غالم
ضريبة ثابتة على أهل اليمن، كاخلراج مع أن أرضها أرض عشرية، وكتب إىل عامله على 
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أما بعد، فإنك كتبت إيلَّ أنك قدمت اليمن فوجدت على أهلها ضريبة من اخلراج : ليمنا
مضروبة ثابتة يف أعناقهم كاجلزية يؤدوا على كل حال، أخصبوا أو أجدبوا أو حيوا أو 

إذا أتاك كتايب هذا فدع ما .. ماتوا، فسبحان اهللا رب العاملني مث سبحان اهللا رب العاملني
طل إىل ما تعرفه من احلق مث ائتنف احلق فاعمل به بالغاً يب وبك وإن أحاط تنكره من البا

، فقد علم اهللا إين ا ١مبهج أنفسنا، وإن مل ترفع إيلّ من مجيع اليمن إال حفنة من كتم
ويالحظ من كتب عمر إىل عماله االحنرافات .  والسالم٢مسرور إذا كانت موافقة للحق

هلا، وقد كان هلا أثر اقتصادي سيء حيث جعلت أصحاب السابقة الظاملة وإنكار عمر 
األرض يضعفوا عن أرضهم ويتركوها فضعف اإلنتاج وترتب على ذلك خسارة للبالد 
ولبيت املال، وأما عمر بن عبد العزيز فكان مصراً على تطبيق احلق وعدم إهتمامه بالكم بل 

 إصالحات عمر يف إلغائه للضرائب ، وقد سامهت٣بالكيف، فهو ال يريد إيراداً كثرياً ظاملاً
  .اجلائرة إىل انتعاش اقتصاد الدولة

  :ج ـ اإلصالحات واإلعمار وإحياء أرض املوات
شجع عمر على إحياء األرض املوات وعلى إصالح األراضي للزراعة، وكتب بذلك إىل   

راب فخذ ، انظر إىل اخل٤ال حتمل خراباً على عامر وال عامراً على خراب: عامله على الكوفة
منه ما أطاق، وأصلحه حىت يعمر، وال تأخذ من العامر إال وظيفة اخلراج يف رفق وتسكني 

: من غلب املاء على شيء فهو له، وعن حكيم بن زريق قال: وكتب عمر. ٥ألهل األرض
قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إىل أيب من أحيا أرضاً ميتة ببنيان أو حرث، ما مل تكن من 

إبتاعوها من أمواهلم، أو أحيوا بعضاً وتركوا بعضاً، فاجز للقوم أحياءهم الذي أموال قوم 
، ورأى أن ملكيتها ٧، وحرص عمر على استغالل أرض الصوايف٦أحيوا ببنيان أو حرث

لبيت املال، ومنع اإلقطاع منها وأمر بإعطائها مزارعة على النصف فإن مل تزرع فعلى 
ا حىت تبلغ العشر فإن مل يزرعها أحد فأمر مبنحها، فإن مل الثلث، فإن مل تزرع فأمر بإعطائه

وقد اهتم عمر باملزارعني ورفع الضرر . ٨يزرعها أحد فأمر باإلنفاق عليها من بيت املال
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عنهم ويروى يف ذلك أن جيشاً من أهل الشام مر بزرع رجل فأفسده، فأخرب الرجل عمر 
ض للمزارعني، فقد جاء يف رسالته ، وكان يقدم القرو١بذلك، فعوضه عشرة آالف درهم

أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على : لواليه على العراق
  .٢عمل أرضه فإنا ال نريدهم لعام وال لعامني

 منع عمر احلمى اخلاص وأباح هذه األراضي للمسلمني مجيعاً، ال ختتص :س ـ عمر واحلمى 
ونرى أن احلمى يباح للمسلمني عامة، وكانت حتمى : ذلك يقولا طائفة على أخرى ويف 

وجتعل فيها نعم الصدقات، فيكون يف ذلك قوة ونفع ألهل فرائض الصدقات، وأدخل فيها 
وطعن فيها طاعن من الناس، فنرى يف ترك محاها والترته عنها خرياً، إذا كان ذلك من 

، ٣ا هو الغيث يرتله اهللا لعباده فهم فيه سواءأمرها، وإمنا اإلمام فيها كرجل من املسلمني، وإمن
 الذي محاه الرسول عليه الصالة والسالم إلبل ٤وعندما أباح اإلمحاء كلها استثىن النقيع

فباحلمى تصبح األرض جلماعة املسلمني، ونفعها مصروف هلم، فاحلمى نقل . ٥الصدقة
  .٦اعة املسلمنياألرض من اإلباحة إىل امللكية العامة، لتبقى موقوفة على مج

  :ش ـ توفري مشاريع البنية التحتية

      سعى عمر بن عبد العزيز لتوفري هذه املشاريع منذ كان أمرياً على املدينة حىت أصبح خليفة 
للمسلمني، فاهتم باملشاريع اليت ختدم التجار واملزارعني واملسافرين وعندما كان والياً على 

د امللك كتاباً يف تسهيل الثنايا وحفر اآلبار يف املدينة فحفر املدينة كتب إليه الوليد بن عب
كذلك عمل عمر بأمر الوليد فوارة ماء، وأجرى ماءها . ٧منها بئر احلفري وكانت طيبة املاء

ووسع املسجد النبوي ورفع منارته وجوف حماربيه، وأنشأ اخلانات والفنادق ودار الضيافة 
حفر خليج أمري املؤمنني بني النيل والبحر األمحر لتسهيل كما استمر . ٨للحجاج واملسافرين
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وكتب إليه عامله على البصرة . ١نقل الطعام من مصر إىل مكة حىت أيام عمر بن عبد العزيز
  .٢يعرض طلب أهلها حبفر ر هلم، فأذن له عمر وحفر النهر، ومسي ر عدي

  : سياسة عمر بن عبد العزيز املالية يف اإليرادات: ثالثاً
، لذلك بدأ عمر سياسته ٣إن السياسة املالية بإراداا ونفقاا تعترب أداة هامة لتحقيق األهداف االقتصادية

املالية بزيادة اإلنفاق على عامة الشعب، فأنفق يف رد املظامل حىت أنفذ بيت مال العراق، وجلب إليه من 
ساسية، كما أنفق على الرعاية االجتماعية جلميع ، وأنفق على املشاريع الزراعية، ومشاريع البىن األ٤الشام

طبقات الشعب ويف جانب اإليرادات، سعى إىل إلغاء الضرائب الظاملة، فرفع اجلزية عمن أسلم، وألغى 
الضرائب اإلضافية اليت كانت تؤخذ من املزارعني، وألغى املكوس والقيود، كما حافظ على حقوق بيت 

طائع، واملظامل، وأوقف إمتيازات األمراء واملوظفني، وبالغ يف االقتصاد يف املال املسلوبة، فأعاد إليه الق
، كل ذلك أدى إىل إطالق الطاقات، فنمت الزراعة والتجارة، وجىن ذلك ٥اإلنفاق اإلداري واحلريب

بزيادة ومنو اإليرادات، فزادت إيرادات الزكاة واخلراج والعشور وفاضت ميزانية الدولة، فوجه عمر 
ض لزيادة اإلنفاق العام لتحقيق األهداف اإلقتصادية ونالحظ يف التاريخ كلما استقام أمر الدولة الفائ

وسارت على ج الشريعة اإلسالمية الغراء فاض ميزاا املايل، ومل يشعر أفرادها بعسف وال إرهاق، ومل 
اختل التوازن املايل، مل مصلحة من مصاحلها، وكلما أعوج أمر الدولة، وحادت عن سبيل الشريعة، 

  .٦فميزانية الدولة مرآة عدهلا وجورها ونظامها وفوضاها
هذا وقد تكونت إيرادات بيت املال زمن عمر بن عبد العزيز من الزكاة واجلزية واخلراج والعشور 

  .واخلمس والفيء
  : ـ الزكاة١

ملنقطعني، واملستعبدين، اهتم عمر بالزكاة وحرص عليها ألا حق فرضه اهللا للفقراء واملساكني وا  
، فأمر والته بالبحث عنهم وإعطائهم حقهم ٧وال جيوز التهاون فيه، واهتم بتوزيعها على مستحقيها

ويف حالة عدم وجود فقراء أو مساكني أو حمتاجني وأمر عمر بشراء رقاب املستعبدين وإعتقاهم 
 وسلم يف الزكاة وكان الوالة قبله وعزم عمر على إتباع هدي النيب صلى اهللا عليه. ٨من مال الزكاة
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، ومن مظاهر إتباعه للسنة ١قد اونوا فيها، فأخذوها من غري حقها، وصرفوها يف غري مصارفها
فيها طلبه لكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصدقات، ولكتاب عمر بن اخلطاب رضي 

ل على صدقة اإلبل والبقر اهللا عنه ـ وأمره بأن تنسخ هذه الكتب فنسخت له وكانت تشتم
واتبع ٢والغنم، والذهب، والورق، والتمر، واحلب، والزبيب وبينت األنصبة لكل هذه األصناف

إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني : ((عمر السنة يف مصارف الزكاة، فاستشهد بقوله تعاىل
مث ) ٦٠: التوبة ، اآلية )) (وابن السبيلعليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا 

،كما اتبع عمر السنة يف جباية الزكاة فعني ٣أمر أن توضع الصدقات كما أمر اهللا تعاىل يف كتابه
وأمر . ٤عماالً ثقاة مؤمتنني وأمرهم جببابتها دون ظلم أو تعد وأمرهم بكتابة براءة إىل احلول لدافعها

ال اليت جتب فيها، فأخذت من عطاء العمال ومن املظامل إذا ردت عمر بأخذ الزكاة من مجيع األمو
وأكد عمر على أحقية كل قوم بزكام إذا مل . ٥ألصحاا، ومن األعطية إذا أخرجت ألهلها

. ٧وعندما أحضر العمال الزكاة إىل عمر أمرهم بردها وتوزيعها يف البالد اليت مجعت منها٦يستغنوا
القتصادية يف جباية الزكاة أثر على زيادا ولقد سامهت سياسته وكانت هلذه اإلصالحات ا

االقتصادية إىل زيادة حتصيل الزكاة، فتوفريه ألجواء األمن والطمأنينة، واهتمامه بإقامة املشاريع، 
األساسية للزراعة والتجارة وأتباعه لسياسة احلرية االقتصادية املقيدة، وإلغاؤه للضرائب الظاملة، 

، ولقد كان عمر من املوسعني ٨يعاً إىل ازدهار التجارة والزراعة وإىل زيادة حصيلة الزكاةأدت مج
إليتاء الزكاة برز هذا من خالل فقهه يف زكاة الثروة الزراعية، وزكاة اإلبل العامة، وزكاة 

ادة السمك، وزكاة العسل، وهذا الفقه من شأنه أن يزيد األموال اخلاضعة للزكاة، مما يؤثر على زي
جبايتها وأما زيادة الدعوة زمن عمر، ودخول أهل الذمة يف اإلسالم أفواجاً فالراجح أنه رفع من 
حصيلة الزكاة، ألن هؤالء املسلمني اجلدد فيهم األغنياء وفيهم الفقراء، وسيدفع األغنياء حقاً 

لة مباشرة لزيادة مفروضاً عليهم وهو الزكاة وأما سرية عمر وتقواه فقد أثرت على دفع الزكاة للدو
الثقة بني احلاكم واحملكوم وهذا واضح من تدافع الناس ألداء الزكاة عندما مسعوا خبالفة عمر، وهذا 

وتؤكد . ٩يؤدي إىل زيادة حصيلة أموال الزكاة وزيادة آثارها االقتصادية عند إنفاقها يف مصارفها
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 ذلك الزمن، فكان الرجل يأيت الروايات التارخيية أن الزكاة كانت فائضة عن حاجات الناس يف
، ومن أسباب هذا الفائض اندفاع أفراد اتمع للعمل واإلنتاج، فكثر ١بزكاته، فال جيد من يأخذها

  .٢عدد املؤدين للزكاة، واخنفاض عدد القابضني هلا
  : ـ اجلزية٢

سالم يف كل عام املأخوذ من الكافر إلقامته بدار اإل) الضريبة(هي الوظيفة: واجلزية يف االصطالح  
، وقد قام عمر بن عبد العزيز بإتباع السنة يف إيراد اجلزية، ٣واألصل فيها الكتاب والسنة واإلمجاع

، ومع ذلك فقد ٤فقد أسقطها عمن أسلم، ألن اجلزية فرضت على الكافرين وتسقط باإلسالم
اج لظنم دخلوا اإلسالم استمر بعض خلفاء بين أمية يف أخذ اجلزية ممن أسلم، فأخذها احلجه أ

، وعندما توىل عمر ٥هربا من اجلزية، ولقد أدى ذلك إىل زيادة النقمة على احلجاج وعلى األمويني
، وتشدد يف ذلك، وكتب إىل العمال كتاباً جاء ٦اخلالفة سارع إىل إلغاء اجلزية عن املسلمني

وملا مسع أهل الذمة عن عدالة . ٧اجلزيةمن شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واختنت فال تأخذوا منه ((فيه
عمر وسريته سارعوا للدخول يف اإلسالم، فشكا عامله ذلك، ألنه أدى إىل نقصان اجلزية، فأجابه 

وألن عمر اعتمد يف سياسته على . ٨أما بعد، فإن اهللا قد بعث حممداً داعياً ومل يبعثه جابياً: عمر
 الذمة ورفق مبزارعيهم وفرض اجلزية عليهم حسب ترسيخ قيم احلق والعدل، ورفع الظلم عن أهل

املقدرة املالية للفرد، فجعلها على ثالث طبقات للغين وللمتوسط وللفقري، وجعل صاحب األرض 
، وفرض اجلزية حسب طاقة ٩يعطي جزيته من أرضه والصانع خيرجها من كسبه والتاجر من جتارته

، ورفع ١٠ها على أهل اليمن بسبب غناهم ويسارهمالبالد املالية، فجعلها على أهل الشام أكثر من
اجلزية عن الفقراء الذين ال يستطيعون دفعها، وأجرى عليهم رزقاً من بيت املال، كما فعل عمر بن 

، وخفَّض عمر اجلزية عن أهل جنران حيث أمر بإحصائهم، فتبني له أن ١١اخلطاب رضي اهللا عنه
ي، فأخذ منهم مئيت حلة بدالً من ألفني، وأسقط عددهم نقص إىل العشر، وجزيتهم بقيت كما ه
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، وقد كانت لإلصالحات يف جباية اجلزية آثار مالية لصاحل بيت املال، ١جزية من مات أو أسلم
فإسقاط اجلزية عمن أسلم أدى إىل زيادة الثقة بني احلاكم واحملكوم والشعور بالعدل واإلنصاف، 

 اليت كلفت الدولة نفقات طائلة، كما إن إسالم كثري من وبالتايل أدى إىل إيقاف القالقل والفنت
أهل الذمة جعلهم يدفعون الزكاة بدل اجلزية والزكاة مقدارها أكرب هذا مع استمرار دفع اخلراج 

  . ٢على األرض، أما انتشار أجواء األمن والعدل فقد زاد اإلنتاج حيث اندفع الناس لإلنتاج والتنمية
  : ـ اخلراج٣

لقد . ٣تأخذه الدولة من ضرائب على األرض املفتوحة عنوة أو األرض اليت صاحل أهلها عليهاهو ما      
وكانت . ٤ارتفع إيراد اخلراج يف زمن عمر بن عبد العزيز وبلغ مائة وأربعة وعشرين مليون درهم

لى هذه الزيادة يف إيراد اخلراج نتيجة لسياسته اإلصالحية فقد منع بيع األرض اخلراجية فحافظ ع
املصدر الرئيسي لإلنتاج، كما اعتىن باملزارعني، ورفع عنهم الضرائب واملظامل اليت كانت تعوق 
إنتاجهم واتبع سياسة اإلصالح واإلعمار وإحياء األرض املوات، كما اهتم ببناء مشاريع البنية 

 تسويق ، فمشاريع الطرق سهلت على املزارعني٥األساسية للقطاع الزراعي فبىن الطرق والقنوات
إنتاجهم، ومشاريع القنوات واآلبار سهلت عليهم سقي حماصيلهم بكلفة أقل، كل هذه 
اإلصالحات اخلراجية أمثرت يف النهاية وأدت إىل ارتفاع اخلراج زمن عمر، فقد بلغ خراج العراق 

د بلغ يف عهده مائة وأربعة وعشرين مليون درهم، وهذا املقدار أكرب مما جىب يف العهود السابقة، فق
خراج العراق زمن احلجاج أربعني مليون درهم، ويف عهد عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ 

أما خراج خراسان زمن عمر بن عبد العزيز فقد كان فائضاً عن حاجات . ٦مائة مليون درهم
وهذا االرتفاع يف . ٧الدولة وبلغ اخلراج زمن عمر أقصى قدر ممكن أن يبلغه يف األحوال العادية

، ٨قدار اخلراج يشري إىل قوة الدولة املالية، ألن خراج العراق كان يشكل أكرب نصيب من إيراداام
مما ساعد على حتقيق األهداف االقتصادية من دعم مشاريع البنية التحتية واملشاريع اإلنتاجية 
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يث مصارفه واإلنفاق على الطبقات الفقرية والعاجزة، ذلك ألن إيراد اخلراج يتسم باملرونة من ح
  .١بعكس الزكاة فهي حمددة املصارف

  : ـ العشور٤
ما يؤخذ على جتار أهل احلرب وأهل الذمة عندما جيتازون ا حدود الدولة : يف اإلصطالح     

، فتؤخذ العشور من جتارة احلريب العشر ومن جتارة الذمي نصف العشر، وال تؤخذ يف ٢اإلسالمية
، وقد اهتم عمر ٣ة ونصاا عشرون ديناراً للذمي، وعشره للحريبالسنة لنفس املال إال مرة واحد

بن عبد العزيز بإيراد العشور فوضح مبادئها للعمال، وأمر بكتابة كتاب لدافعها إلعفائه منها 
، وقد نشطت ٤للحول القادم، كما منع قبض العشور، واليت كانت تفرض على الناس بغري حق

ديدة للدولة واستطاع أن يوظفها لإلنفاق العام وكانت التجارة يف عهده وتوافرت موارد ج
  :اإلجراءات اليت اختذها عمر لتنشيط احلركة التجارية كاآليت

 وقد انعكس هذا إجياباً ٥إلغاء الضرائب اإلضافية اليت كانت مفروضة على القطاع الزراعيأ ـ       
زراعية، فزاد يف الطلب عليها، على القطاع التجاري يف صورة اخنفاض ملحوظ يف أسعار السلع ال

وأحدث رواجاً يف جتارا، ويف ظل اقتصاد قوامه الزراعة فإن زيادة عرض السلع الزراعية واخنفاض 
أمثاا على النحو الذي واكب السياسة الرشيدة لعمر بن عبد العزيز أحدث رواجاً ال يف التجارة 

  .٦فحسب، ولكن يف بقية قطاعات االقتصاد اإلسالمي
، وكان هلذا تأثري اجيايب على ٧إلغاء الضرائب على القطاع التجاري، واالقتصار على العشور   ب ـ   

قطاع التجارة، وقد أدى إىل تشجيع مزاولة  التجارة، وزاد من أرباح التجارة فزاد معها حجم 
  .٨املبادالت التجارية

التجار وغريهم، وهذا أيضاً على ٩إلغاء أسلوب العنف يف حتصيل مستحقات الدولة املاليةج ـ   
  .من عوامل تشجيع التجارة وتنميتها
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على طريق التجارات مع بالد الشرق، ومطالبة الوالة على البالد اليت ١عمل استراحاتح ـ   
يوماً وليلة، وأن يتعاهدوا ٢توجد ا هذه االستراحات بأن يضيفوا من مر م من املسلمني املسافرين

 ومضاعفة هذه املدة ملن يشكو منهم علة، وبالنسبة ملن مر ذه دوام على حساب الدولة
االستراحات وكان منقطعاً أو سرقت جتارته أو تلفت ألي سبب، فكان يعطي من املال ما يكفيه 
للوصول إىل بلده، وال خيفى ما كان ذه التسهيالت والضمانات من عوامل تشجيع للتجار 

  .٣وللتبادل التجاري
ء عن التجار، حىت تكون التجارة مصدر رزقهم الوحيد فيهتموا ا أكثر وينشطوا منع العطاد ـ   

فيها، السيما وأن التجارة كانت يف ذلك الوقت متعبة من حيث السفر، والترحال، لعدم توفر 
  .وسائل املواصالت املرحية اليت نشاهدها اليوم

م التجار إن مل يكونوا ، ويدخل ضمنه٤قضاء ديون كل من أدان يف غري سفه وال سرفذ ـ 
جلهم، وقد أدى هذا القرار إىل إقالة عثرات التجار الذين أفلسوا ومكنهم من العودة إىل مزاولة 

  .التجارة، وخاصة تلك الفئة من التجار الذين بدأوا جتارم عن طريق اقتراض رأس املال املطلوب
افة أحناء الدولة، وجعل ذلك من احلرص على ضبط ومعايرة وتوحيد املكاييل واملوازين يف كر ـ 

  .مواد القانون األساسي للدولة
منع الوالة واألمراء من االشتغال بالتجارة، حىت ال يكون يف دخوهلم السوق أفساد للمنافسة ز ـ 

الشريفة بني التجار، أو تأثري على األسعار لصاحلهم، وهي حماولة من عمر بن عبد العزيز بالبعد 
  .٥ات غري طبيعية تؤثر يف تلقائية حتديد السعرباألسواق عن أي مؤثر

منع االحتكار ومن ذلك أعادته دكاكني حبمص كانت يف يد جمموعة من أهل السوق، ط ـ 
وكان ابن الوليد بن عبد امللك قد استوىل عليها، وحوهلا إىل ملكية خاصة له، فرتعها وأعادها إىل 

هذه اإلجراءات اإلصالحية سامهت يف ازدهار ٧د، وذا يعد ذا املوقف االحتكاري وجو٦أصحاا
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احلركة التجارية يف عهد عمر بن عبد العزيز وبذلك زادت حصيلة إيرادات العشور وتوافرت 
  .موارد جديدة للدولة استطاع عمر أن ينفقها على الصاحل العام

  : ـ مخس الغنائم والفيء٥
، والفيء ١ الكفار احملاربني عنوة وقهراً حني القتالما استوىل عليه من أموال:       فالغنيمة يف اإلصطالح

، فعندما ٢كل مال وصل من املشركني من غري قتال وال بإجياف خيل وال ركاب: يف اإلصطالح
توىل عمر اخلالفة توجه إلصالح األوضاع الداخلية للدولة لذلك مل تكثر الفتوحات يف ومنه حيث 

د بعث بكتب للملوك والشعوب فدخل الرببر يف استعاض عنها بالدعوة والقدوة احلسنة، فق
، وهلذا مل تتحقق موارد كثرية من مخس الغنائم زمن عمر، وما كان موجوداً ٣اإلسالم بدون قتال

ومع ذلك فقد سعى إلصالح موازنة مخس . ٤يف بيت املال منه كان مصدره الفتوحات السابقة
،وأمر بوضعه يف مواضعه ٥األخرىالغنائم، فقد جعل للخمس بيت مال مستقل عن األموال 

وقد أمر بعشرة آالف دينار . ٦املذكورة يف سورة األنفال، وآثر به أهل احلاجة منهم حيث كانوا
من سهم ذوي القرىب فقسمها يف بين هاشم وساوى بني الذكر واألنثى، والصغري والكبري، فكتبت 

ؤمنني قد أخدمت من كان ال خادم له يا أمري امل: إليه فاطمة بنت احلسني تشكر له ما صنع وتقول
، ولقد متسك عمر يف حق ٧واكتسى منهم من كان عارياً، واستنفق من كان ال جيد ما يستنفق

اخلمس، فلما فتحت األندلس قبل خالفة عمر مل خيمسوها، فأمر عامله عليها أن يبني العنوة من 
 متبعاً للقرآن والسنة وسرية وأما يف تصرفه يف الفيء، فقد كان. ٨أرضها ويأخذ منها اخلمس

اخللفاء الراشدين، فقد كتب كتاباً ذكر فيه عن األموال والقرى اليت أفاء اهللا ا رسوله صلى اهللا 
عليه وسلم مما مل يوجف عليه املسلمون خبيل وال ركاب واستدل بآيات سورة احلشر اليت نزلت يف 

الفيء، فقد ذكرت اآليات املهاجرين ذلك، وبني أن ما من أحد من املسلمني إال له حق يف 
وهو بذلك كان . ٩واألنصار ومن جاء بعدهم من املسلمني بعد اهلجرة األوىل حىت تنقضي الدنيا

ونظر عمر يف . ١٠موافقاً الجتهاد عمر بن اخلطاب يف جعل الفيء موقوفاً على أجيال املسلمني
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، ١ليه كما فعل عمر بن اخلطابمصارف اخلمس فوجدها موافقة ملصارف الفيء، فرأى أن يضمه إ
وأما اخلمس فإن من مضى من : ..ويصرف منها على مجيع مصاحل املسلمني، وكتب يف ذلك كتاباً

ووضع مواضع شىت فنظرنا فإذا هو على سهام الفيء يف كتاب اهللا مل .. األئمة اختلفوا يف موضعه 
هللا قد قضى يف الفيء قضاًء قد ختالف واحدة من االثنتني األخرى، فإذا عمر بن اخلطاب رمحه ا

رضي به املسلمون، فرض للناس أعطية وأرزاقاً جارية هلم، ورأى أن لن يبلغ بتلك األبواب ما مجع 
من ذلك، ورأى أن فيه لليتيم واملسكني، وابن السبيل، فرأى أن يلحق اخلمس بالفيء وأن يوضع 

... آليتني متفقتان آية الفيء وآية اخلمسفاقتدوا بإمام عادل فإن ا... مواضعه اليت سم اهللا وفرض
لقد ساعدت إصالحات عمر يف . ٢فنرى أن يجمعا مجيعاً فيجعال فيئاً للمسلمني وال يستأثر عليهم

إيرادات اخلمس والفيء على حتقيق أهداف سياسته االقتصادية، فتوزيعه للخمس على األسهم 
وجدوا ساعد على حتقيق إعادة توزيع الدخل املذكورة يف القرآن مع إيثاره لذوي احلاجة أينما 

  .والثروة، وشعر الناس بالعدل وزوال الظلم، بسبب هذه السياسة الرشيدة السديدة
  

  :سياسة اإلنفاق العام لعمر بن عبد العزيز: رابعاً
  : ـ إنفاق عمر على الرعاية االجتماعية١  
 اإلنفاق على الفقراء واحملتاجني، لتحقيق هدف إعادة توزيع الدخل والثروة سعى عمر إىل زيادة  

وتأمني الرعاية الصحية واالجتماعية هلم وهذه مطالب شرعية جاءت يف القرآن الكرمي والسنة 
النبوية ولقد اهتم منذ األيام األوىل خلالفته بإتباع الشرع والتزام احلق والعدل، فأرسل إىل العلماء 

عن مواضع السنة يف الزكاة ليعمل خالفته فذكر يستفسر وقد كتب ابن شهاب الزهري لعمر كتاباً 
ونصيباً لكل مسكني به عامة ال ) أصحاب العجز األصلى(إن فيها نصيباً للزمىن واملقعدين: فيها

أصحاب العجز الطارئ كالعامل الذي يصاب يف عمله وااهد (يستطيع عيلة وتقليباً يف األرض
ذين يسألون ويستطعمون الغىن حىت يأخذوا كفايتهم ونصيباً للمساكني ال). الذي يصاب يف احلرب

... ونصيباً ملن يف السجون من أهل اإلسالم ممن ليس له أحد).. وال حيتاجون بعدها إىل سؤال
أي ليست هلم رواتب ومعاشات ((ونصيباً ملن حيضر املساجد الذين ال عطاء هلم وال سهم 

 فقر وعليه دين ومل يكن شيء منه يف معصية اهللا، ونصيباً ملن أصابه... وال يسألون الناس)) منتظمة
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ونصيباً لكل مسافر ليس له مأوى، وال أهل يأوي إليهم، فيؤوى ويطعم .. وال يتهم يف دينه 
  .١وتعلف دابته حىت جيد مرتالً أو تقضى حاجته

إىل فقد كان يفكر يف الفقراء واملساكني، ويسعى :أ ـ اإلنفاق على الفقراء واملساكني      
تقلّدت أمر أمة : اغنائهم، فقد مرت معنا قصته مع زوجته فاطمة وسألته عن سر بكائه فقال هلا

حممد صلى اهللا عليه وسلم، فتفكرت يف الفقري اجلائع واملريض الضائع، والعاري اهود، واملظلوم 
يسألين عنهم، املقهور، والغريب املأسور، والكبري، وذي العيال يف أقطار األرض فعلمت أن ريب س

وأن خصمي دوم حممد صلى اهللا عليه وسلم ـ فخشيت أال تثبت حجيت عند خصومته، فرمحت 
هذه احلادثة تلخص سياسة عمر يف اإلنفاق على الفئات احملتاجة، واحلادثة مليئة . ٢نفسي فبكيت

ول اهللا صلى اهللا باملعاين وحتتاج إىل وقفات فقد شعر عمر بعظم املسئولية امللقاة على عاتقة قال رس
وقد عمل عمر على . ٣كلكم مسئول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسئول عن رعيته: عليه وسلم

يا أمري املؤمنني اشتدت يب احلاجة : سد احتياجات الناس، جاء رجل لعمر فقام بني يديه فقال
ى قضيب، فبكى وانتهت يب الفاقة، واهللا سائلك عن مقامي غداً بني يديه، وكان عمر قد اتكأ عل

، ٤حىت جرت دموعه على القضيب، مث فرض له ولعياله، ودفع له مخسمائة دينار حىت خيرج عطاؤه
وكان رمحه اهللا يهتم بشأن األرامل وبنان كما حدث مع املرأة العراقية اليت مر ذكرها وقد قال 

 أو كالذي يصوم النهار الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا: صلى اهللا عليه وسلم
، ومل يكتف عمر ٦وقد خصص عمر داراً إلطعام الفقراء واملساكني وأبناء السبيل. ٥ويقم الليل

باالعتناء بالفقراء فحسب، بل امتدت رعايته إىل املرضى وذوي العاهات واأليتام، فقد كتب كتاباً 
أو من به فاجل، أو من به زمانة، حتول ادفعوا إيلّ كل أعمى يف الديوان أو مقعد، : إىل أمصار الشام

.. بينه وبني القيام إىل الصالة، فرفعوا إليه، فأمر لكل أعمى بقائد، وأمر لكل اثنني من الزمىن خبادم
  .٧فأمر لكل مخسة خبادم يتوزعون بينهم بالسوية... مث كتب ارفعوا إيلّ كل يتيم، ومن ال أحد له

فئات اليت اهتم ا عمر الغارمون، فقد كتب ابن شهاب من ال:     ب ـ اإلنفاق على الغارمني
وملن أصابه فقر، وعليه دين مل .. ملن يصاب يف سبيل اهللا يف ماله: الزهري لعمر عن سهم الغارمني
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ولذلك أمر عمر بقضاء الدين عن الغارمني، . ١يكن شيء منه يف معصية اهللا، وال يتهم يف دينه
البد : املسكن، واخلادم، وله الفرس واألثاث يف بيته، فكتب عمرفكتبوا إليه، إنا جند الرجل له 

للرجل من املسلمني من سكن يأوي إليه رأسه، وخادم يكفيه مهنته وفرس جياهد عليه عدوه، 
وكتب إىل وايل الكوفة وقد اجتمعت عنده أموال فسأل . ٢وأثاث يف بيته، فهو غارم فاقضوا عنه

قد اجتمعت عندك أموال بعد أعطية اجلند، فأعط منهم من كتبت تذكر أنه : عمر عنها فأجاب
وكتب كتاباً قُرء يف مسجد ٣كان عليه دين يف غري فساد، أو تزوج فلم يقدر على نقد والسالم

من كانت عليه أمانة ال يقدر على أدائها فأعطوه من مال اهللا، ومن تزوج إمرأة فلم يقدر : الكوفة
  .٤ مال اهللاأن يسوق إليها صداقها فأعطوه من
ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسرياً : (( قال تعاىل:     ج ـ اإلنفاق على األسرى

)) إنا خناف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا* إمنا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاًء وال شكوراً *
فاق عليهم من بيت مال اهتم عمر بن عبد العزيز باألسرى وباإلن). ١٠ ـ٨:اإلنسان،اآلية(

 وقد حتدثت عن الكتاب يف كالمي ٥املسلمني، فقد كتب كتاباً إىل أسرى املسلمني يف القسطنطينية
عن احلياة االجتماعية واهتم بالسجناء يف سجون املسلمني بسبب جرم أو قصاص، فقد أمر عمر 

م أحداً من املسلمني يف ال تدعن يف سجونك: برعايتهم واإلنفاق عليهم وكتب عمر إىل العمال
وثاق ال يستطيع أن يصلي قائماً، وال يبينت يف قيد إال رجل مطلوب بدم، وأجروا عليهم من 

وأمر ألهل السجون برزق وكسوة يف الصيف . ٦الصدقة ما يصلحهم يف طعامهم وإدامهم
  .٧والشتاء

  :ح ـ اإلنفاق على املسافرين وأبناء السبيل
ناء السبيل، فأمر عماله ببناء بيوت الضيافة على الطرق لرعاية املسافرين اهتم عمر باملسافرين وأب  

اعمل خانات يف بالدك، فمن مر بك من املسلمني فأقروهم : واالهتمام م، وكتب إىل أحد عماله
يوماً وليلة وتعهدوا دوام، فمن كانت به علَّة فأقروه يومني وليلتني، فإن كان منقطعاً به فقووه مبا 
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، وأمر عمر باالهتمام باحلجاج، واإلنفاق عليهم ورعاية ضعيفهم وإغناء ١صل به إىل بلدهي
  .٢فقريهم

  :د ـ اإلنفاق لفك الرقاب
بعد أن أنفق عمر على الفقراء واملساكني، والعاجزين، والغارمني وأبناء السبيل وجه األموال لفك   

ر بن عبد العزيز على صدقات افريقية بعثين عم: رقاب املستعبدين، وقال عامل صدقات افريقية
  ،٣فاشتريت ا رقاباً ووالؤهم للمسلمني.. فاقتضيتها، وطلبت فقراء نعطيها هلم فلم جند ا فقرياً

وقد مر معنا إنفاق عمر على العلماء لكي يتفرغوا لدعوة الناس وتعليمهم، واتسعت رعايته   
الصغار وحدد هلم مبلغاً من املال ليستعني به االجتماعية لتشمل مجيع فئات األمة حىت األطفال 

ذووهم على تربيتهم، واهتم مبواطنيه من أهل الذمة، فكان ينفق على فقرائهم وحمتاجيهم من بيت 
، كما أنه ال بد من اإلشارة إىل أن سياسة عمر بن عبد العزيز الراشدة سامهت يف إغناء عدد ٤املال

 اال التجاري والزراعي وغريها وسامهت يف سريان روح كبري من املسلمني وزيادة ثروام يف
التدين وحب اآلخرة يف نفوس الناس ورغبوا يف اإلكثار من فعل اخلريات ابتغاء مرضات اهللا تعاىل 
والرغبة فيما عند اهللا، فكثر اإلنفاق يف سبيل اهللا ملساعدة الفقراء واملساكني واألرامل وبناء املرافق 

ر، وتشييد املساجد وغري ذلك، وهذا خيفف األعباء املالية على بيت مال املسلمني العامة وحفر اآلبا
  .يف العاصمة وأقاليمها الواسعة

  : ـ ترشيد اإلنفاق يف مصاحل الدولة٢
كانت سياسة عمر بن عبد العزيز يف ميدان اإلنفاق تقوم على أساس مبدأ الرشد االقتصادي أو ما   

. ٥نفاق ومقتضاه البعد عن اإلسراف والتبذير والبعد عن الشح والتقترييعرب عنه مببدأ القوامة يف اإل
  :ومن اخلطوات اليت اختذها يف جمال ترشيد اإلنفاق يف مصاحل الدولة

  :أ ـ قطع اإلمتيازات اخلاصة باخلليفة وبأمراء األمويني       
 بيت املال، وبدأ بنفسه وبآل أعاد عمر القطائع واحلقوق اخلاصة إىل أصحاا واحلقوق العامة إىل     

لو أخذت ما كان يأخذ : بيته ـ كما مر معنا ـ وكان عمر ال يأخذ من بيت املال شيئاً فقالوا له
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وعندما أُحضرت مراكب اخلالفة . ١كان عمر ال مال له، وأنا مايل يغنيين: عمر بن اخلطاب، قال
رش والزينة يف بيت املال وكانت لعمر بعد موت سليمان، طلب بغلته وأمر بوضع املراكب والف

عادة اخللفاء قبله أن يأخذ ورثة اخلليفة امليت ما استعمل من ثيابه وعطوره ويرد الباقي إىل اخلليفة 
ما هذا يل وال لسليمان، وال لكم ولكن يا مزاحم ضم هذا كله : اجلديد، فلما استخلف عمر قال

فمرة بعث . األموال العامة حلاجته اخلاصة مطلقاً، وكان عمر ال يستعمل ٢إىل بيت مال املسلمني
أمري األردن بسليت رطب إىل عمر، وقد جيء على دواب الربيد، فلما وصلت عمر أمر ببيعها 

، ومرة طلب من عامله أن يشتري له عسالً فحمل له على ٣وجعل مثنها يف علف دواب الربيد
  .٤أفسدت علينا عسلك: ال، وقال لهدواب الربيد، فأمر ببيع العسل وجعل مثنه يف بيت امل

  :ب ـ ترشيد اإلنفاق اإلداري      
سعى عمر على تعويد أعوانه ووالته على االقتصاد يف أموال املسلمني، فعندما طلب وايل املدينة أن      

لعمري لقد عهدتك يا ابن أم حزم وأنت خترج من بيتك يف الليلة : يصرف له مشع فأجابه عمر
مة بغري مصباح، ولعمري ألنت يومئذ خري منك اليوم، ولقد كان يف فتائل أهلك ما الشاتية املظل

إذا جاءك كتايب هذا فأدق القلم : ...وكتب إليه أيضاً وقد طلب قراطيس للكتابة. ٥يغنيك والسالم
وامجع اخلطّ، وامجع احلوائج الكثرية يف الصحيفة الواحدة، فإنه ال حاجة للمسلمني يف فضل قول 

 يالحظ حرص عمر على املال العام ويرشد والته لالستغالل األمثل ملوارد . ٦بيت ماهلمأضر
  .الدولة، فعمر يريد من العامل أن يستغل األوراق يف الرسائل إىل أقصى درجة

  :ج ـ ترشيد اإلنفاق احلريب      
الكثري منها محلة خاضت الدولة األموية حروباً خارجية وداخلية فكلّفت ميزانية الدولة الشيء      

القسطنطينية زمن سليمان بن عبد امللك، حيث كلفت الكثري من األموال والشهداء دون جدوى، 
فما كان من عمر بعد استخالفه إال أن أرسل كتاباً يأمر فيه مسلمة بن عبد امللك قائداً احلملة 

تقرار األوضاع بالعودة بعد أن أصاب اجليش ضيق شديد وقد أدت سرية عمر وسياسته إىل اس
ما ينبغي لنا أن : الداخلية وتوقفت احلروب والفنت، وملا بلغت سريته اخلوارج، اجتمعوا وقالوا
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، ولقد ساهم إيقاف احلروب والفنت يف إجياد مناخ عام من الراحة والطمأنينة ١نقاتل هذا الرجل
ة واحملتاجة بفضل اهللا واالستقرار ساهم يف النمو االقتصادي للدولة وحتسن أوضاع الطبقات الفقري

  .مث سياسة عمر الرشيدة
  

املؤسسة القضائية يف عهد عمر بن عبد العزيز وبعض إجتهاداته : املبحث السابع
  :الفقهية

  :يف األقضية والشهادات: أوالً
  : ـ يف صفات القاضي١

ط فيهم بغري حق،    كان عمر بن عبد العزيز يدقق يف اختيار القضاة حىت ال يبتلى الناس بقاض يتخب    
وهلذا فقط اشترط عمر بن عبد العزيز يف القاضي مخسة شروط وال جيوز له أن يلي القضاء حىت 

فعن مزاحم . ٢العلم، واحللم، والعفة، واالستشارة، والقوة يف احلق: تكتمل فيه هذه الشروط وهي
لدنا وأمرينا وقاضينا، قدمت على عمر بن عبد العزيز يف وفد أهل الكوفة فسألنا عن ب: بن زفر قال

مخس إن أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة، أن يكون فهيماً، وأن يكون حليماً : مث قال
، ويف رواية عن حيىي بن ٣وأن يكون عفيفاً وأن يكون صليباً وأن يكون عاملاً يسأل عما ال يعلم

: حىت تكون فيه مخس خصالال ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً : سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال
وقد قال ذا املعىن . ٤عفيف، حليم، عامل مبا كان قبله، يستشري ذوي الرأي، ال يبايل مالمة الناس

 رضي اهللا عنهما، وذهب األئمة األربعة إىل موافقة عمر ٦، وعلي بن أيب طالب٥عمر بن اخلطاب
  .٧بن عبد العزيز يف كل أو جل هذه الصفات

  : يف ما استبان له ويرفع ما التبس عليه ـ يف حكم القاضي٢
قد يكون هناك بعض القضايا املتشابكة واليت أمرها حيير القاضي فهل حيكم القاضي فيها وإن مل      

يظهر له احلق أم يتركها ملن هو أعلم منه؟ لقد قرر عمر بن عبد العزيز قراراً هو درس يف القضاء 
 أنه يرى أن القاضي إن تبني له احلق حكم به وإن مل يظهر جيب أن يعمل به إىل يوم القيامة، ذلك
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، عن ميمون بن مهران أنه كتب إىل عمر ١له فال يترك القضية وإمنا يرفعها إىل من هو فوقه لينظرها
فكتب : بن عبد العزيز يشكو شدة احلكم واجلباية ـ وكان قاضي اجلزيرة وعلى خراجها ـ قال

نتك، أجب الطيب، واقضي مبا استبان لك من احلق، فإذا التبس إين مل أكلفك ما يع: إليه عمر
وهذا األثر . ٢عليك أمر فارفعه إيلّ، فلو أن الناس إذا ثقل عليهم أمر تركوه، ما قام دين وال دنيا

يبني أن اهللا ـ سبحانه وتعاىل مل جيعل الناس يف العلم وال يف الفهم سواء بل هم درجات يف ذلك 
عليه أن حيكم بني الناس الذين ويل أمرهم وذلك فيهم ظهر له من احلق، فإذا والذي يويل القضاء 

شق عليه أمر من هذه القضايا فعليه أن يستشري أهل العلم يف بالده، فإن مل جيد عندهم معرفة هلذا 
األمر رفعه إىل من هو أعلم منه أو إىل األمر ليحول هذه القضية إىل غريه، أو ليحكم فيها إن كان 

، وكان عمر بن عبد العزيز له جمالس علمية يستشري فيها العلماء والفقهاء وأصحاب ٣ أهل العلممن
الرأي يف أمور الدين والدنيا، وكان يقتطع من أوقات راحته يف الليل، الذي أدرك عمر كم هو 

ج حيوي للتوصل إىل احلقائق وقد أعرب عن إدراكه العميق ملا يأيت عن التقاء األفكار من نتائ
يا أمري املؤمنني ارك كله مشغول، وهذا جزء من : فكرية إجيابية ، عندما سأله رجاء بن حيوة

يا رجاء، إن مالقاة الرجال تلقيح أللباا، وإن املشورة : الليل وأنت تسمر معنا؟ فقال عمر
وجدت مالقاة . ٤واملناظرة باب رمحة ومفتاح بركة، ال يضل معهما رأى ويقعد معهما حزم

  .٥رجال تلقيح أللبااال
  : ـ يف الرفق باحلمقى والنهي عن العقوبة يف الغضب٣

أما . من عبد اهللا عمر بن عبد العزيز أمري املؤمنني إىل أمراء األجناد: كتب عمر بن عبد العزيز  
فإذا حضرك اخلصم اجلاهل اخلرق ممن قدر اهللا أن يوليك أمره، وأن تبتلي به فرأيت منه سوء .. بعد
، وسوء سرية يف احلق عليه، واحلظ له، فسدده ما استطعت وبصره وأرفق به وعلمه، فإن رِعة

اهتدى وأبصر وعلم كانت نعمة من اهللا وفضالً ، وإن هو مل يبصر ومل يعلم كانت حجة اختذت 
ا عليه، فإن رأيت أنه أتى ذنباً استحل فيه عقوبة فال تعاقبه بغضب من نفسك ولكن عاقبه وأنت 

احلق على قدر ذنبه بالغاً ما بلغ وإن مل يبلغ ذلك إال قدر جلدة واحدة جتلده إياها، وإن تتحرى 
ذنبه فوق ذلك، ورأيت عليه من العقوبة قتالً فما دونه فأرجعه إىل السجن، وال يسرعن بك إىل 
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 ، وكان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجالً حبسه ثالثة أيام،١عقوبته حضور من حيضرك
  .٢مث عاقبه كراهة أن يعجل يف أول غضبه

إن العقوبة أثناء الغضب حيتمل أن يتجاوز القاضي فيها احلق حتت تأثري الغضب فيظلم املذنب،   
وخوفاً من التعدي يف العقوبة فقد طلب عمر بن عبد العزيز من القاضي أن حيبس املذنب حىت 

  .٣ر ذنبهيذهب غضب القاضي، مث حيكم عليه وهو يف هدوء على قد
  : ـ خطأ الوايل يف العفو خري من تعديه يف العقوبة٤

ادرؤوا احلدود ما استطعتم يف كل شبهة، فإن الوايل إذا : عن أيب عقبة أن عمر بن عبد العزيز قال  
  .٤أخطأ يف العفو خري من أن يتعدى يف العقوبة

عيطي على جند قنسرين،  وىل عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام امل: ـ يف ترك العمل بالظن٥
ومل قدم قابل، وقدم الوليد ومع رؤوس أنباط قنسرين .. والفرات بن مسلم على خراجها، فتباغيا

: كتب عمر إىل الفرات أن أقدم فقدم، وإنه لقاعد خلف سرير عمر إذ دخل األنباط فقال هلم عمر
: قالوا. ما علمتم به:  املؤمنني، قالوهل قدم يا أمري: قالوا. ماذا أعددمت ألمريكم يف نزله ملسريه إيلّ

إن رجالً ملك قنسرين : يا وليد: ال واهللا يا أمري املؤمنني، فأقبل عمر بوجهه على الوليد، فقال
وأرضها خرج يسري يف سلطانه وأرضه حىت انتهى إيلَّ ال يعلم به أحد، وال ينفر أحداً وال يروعه، 

أجل واهللا يا أمري املؤمنني، إنه لعفيف وإين له لظامل، : يدخلليق أن يكون متواضعاً عفيفاً، قال الول
ما أحسن االعتراف، وأبني فضله على اإلصرار وردمها عمر : وأستغفر اهللا وأتوب إليه، فقال عمر

إين : فكتب إليه الوليد ـ وكان مرائياً ـ خديعة لعمر وتزينا مبا هو ليس عليه: على عملهما
 وكذا درمهاً، ورزقي يزيد على ما أحتاج إليه، فإن رأى أمري قدرت نفقيت لشهر فوجدا كذا

أراد الوليد أن يتزين عندنا مبا ألظنه عليه، ولو كنت عازالً : املؤمنني أن حيط فضل ذلك، فقال عمر
أحداً على ظن لعزلته، مث أمر حبط رزقه الذي سأله، مث أمر بالكتاب إىل يزيد بن عبد امللك وهو 

يد بن هشام كتب إيل كتاباً ظين أنه تزين مبا ليس هو عليه ولو أمضيت شيئاً إن الول: ويل عهده
على ظين ما عمل يل أبداً، ولكين آخذ بالظاهر وعند اهللا علم الغيوب، فأنا أقسم عليك إن حدث 
يب حادث وأفضى هذا األمر إليك فسألك أن ترد إليه رزقه وذكر أين نقضته فال يظفر منك ذا 

إن عمر نقصين : ادع باهللا واهللا خادعه، فلما مات عمر واستخلف يزيد كتب الوليدأبداً فإمنا خ
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وظلمين، فغضب يزيد وبعث إليه فعزله، وأغرمه كل رزق جرى عليه يف والية عمر ويزيد كلها 
  .١فلم يلِ له عمالً حىت هلك

  : ـ يف اهلدية لوالة األمر٦
 األمر من خلفاء ووالة األقاليم وقضاة وغريهم ذهب عمر بن عبد العزيز إىل اعتبار اهلدية لوالة  

رشوة وقد رفض اهلدية مع شدة حاجته إليها وأمر الناس بعدم تقدمي اهلدايا لوالة األمر كما أمر 
اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح : ، عن فرات بن مسلم قال٢الوالة بأن ال يقبلوا شيئاً من اهلدايا
، فركب وركبنا معه فمر بدير فتلقاه غلمان للديرانيني معهم فبعث فلم جيد شيئاً يشترون له به

ادخلوا : أطباق فيها تفاح، فوقف على طبق منها فتناول تفاحة فشمها مث أعادها إىل الطبق، مث قال
يا أمري : فحركت بغليت فلحقته فقلت: ديركم ال أعلمكم بعثتم إىل أحد من أصحايب بشيء قال

أمل يكن : ال حاجة يل فيه، فقلت:  جيدوه لك فأُهدي لك فرددته قالاملؤمنني، اشتهيت التفاح فلم
إا ألولئك هدية وهي للعمال : قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون اهلدية

  .٣بعدهم رشوة
  : ـ يف نقض األحكام إذا خالفت النصوص الشرعية٧

وقد وافق عمر بن . ٤جاج خمالفة ألحكام الناسكتب عمر بن عبد العزيز برد أحكام من أحكام احل  
عبد العزيز يف رد األحكام إذا خالفت كتاب اهللا أو سنة نبيه أو اإلمجاع، الشورى وذهب األئمة 

  .٥الثالثة مالك والشافعي وأمحد أنه ينقضي احلكم إذا خالف الكتاب والسنة أو اإلمجاع
  : ـ يف من ضيع أمانته فعليه اليمني بعدم التفريط٨

فكتب إليه . إين فقدت من بيت مال اليمن دنانري: كتب وهب بن منبه إىل عمر بن عبد العزيز  
أما بعد فإين لست أم دينك وألمانتك ولكن أم تضييعك وتفريطك، وإمنا أنا حجيج : عمر

  .٧ فاحلف هلم والسالم٦املسلمني يف ماهلم، وإمنا ألشحهم ميينك
  : تأخري القضاء ـ يف أثر البينة الغائبة على٩
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: املقضي عليه: كان عند عمر بن عبد العزيز نفر من قريش خيتصمون إليه فقضى بينهم فقال  
إين ألؤخر القضاء بعد أن رأيت احلق لصاحبه، ولكن : إن يل بينة غائبة فقال عمر! أصلحك اهللا

  .١هانطلق أنت فإن أتيتين بينة وحق هو أحق من حقهم فأنا أول من رد قضاءه على نفس
  : ـ نفقة البعري الضال١٠

أضل رجل بعرياً فوجده عند رجل قد أنفق عليه، أعلفه وأمسنه، فاختصما إىل عمر : عن الشعيب قال  
  .٢بن عبد العزيز، وهو يومئذ أمري على املدينة فقضى لصاحب البعري ببعريه وقضى عليه بالنفقة

  : ـ يف حرية اللقيط١١
  .٣ أهل مكة أن اللقيط حرجاء كتاب عمر بن عبد العزيز إىل  
  : ـ شهادة الرجل ألخيه أو ألبيه١٢

  .٤أن أجز شهادة الرجل ألخيه إذا كان عدالً: إن عمر بن عبد العزيز كتب  
  

  :يف الدماء والقصاص: ثانياً 
  : ـ ختيري األوفياء يف قتل العهد بني العفو والدية والقتل١

إن أحب األولياء أن يعفو عفواً، وإن أحبوا أن : كتب عمر بن عبد العزيز يف امرأة قتلت رجالً   
  .٥يقتلوا قتلوا، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها وأعطوا امرأته مرياثها من الدية

  : ـ يف التأين حىت يبلغ ويل املقتول٢
  .٦كتب عمر بن عبد العزيز يف رجل قُتل وله ولد صغري، فكتب أن يتأىن بالصغري حىت يبلغ  

  : األولياء يسقط القود ـ يف عفو بعض٣
  .٧إذا عفا أحدهم فالدية: وكتب به عمر بن عبد العزيز أيضاً: عن الزهري قال  

  : ـ يف القتل بعد أخذ الدية٤

                                                 
) .٥/۳۸٦( الطبقات الكبرى 

1
  

) .٦/۳۱۲( مصنف ابن أبي شيبة 
2
  

) .٦/٥۳۱( مصنف ابن أبي شيبة 
3
  

) .۳٤۳ ـ ۸/۳٤۲( المصدر نفسه 
4
  

) .۲/۱۱(مر بن عبد العزيز فقه ع) ۱۰/۳٦۱( المحلى 
5
  

) .۱۰/۱۱( مصنف عبد الرزاق 
6
  

) .۹/۳۱۸( المصدر نفسه 
7
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واالعتداء الذي ذكر اهللا أن الرجل يأخذ العقل، أو يقتص، أو يقضي : قال عمر بن عبد العزيز  
عد أن يستوعب حقه، فمن فعل ذلك فقد السلطان فيما بني اجلارح واروح أو يعدو بعضهم ب

اعتدى واحلكم فيه إىل السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة، ولو عفا عنه مل يكن ألحد من طلبة 
احلق أن يعفو عنه بعد اعتدائه إال فإذن السلطان، وعلى تلك املرتلة كل شيء من هذا النحو فإنه 

النساء ، آية )) ( َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِلَفِإْن: ((بلغنا أن هذا األمر الذي أنزل اهللا فيه
  .١اآلية ، وما كان من جرح فوق األدىن ودون األقصى فهو يرى فيه حبساب الدية) ٥٩

  : ـ يف القتيل يوجد يف السوق٥
 سوق اجلزارين كتب عدي بن أرطأة قاضي البصرة إىل عمر بن عبد العزيز إين وجدت قتيالً يف  

  .٢أما القتيل فديته من بيت املال: قال
  : ـ يف القتل يف الزحام٦

إذا قتل اإلنسان بسبب إزدحام الناس ومل يعلم من قتله فهل يذهب دمه هدراً؟ إن عمر بن عبد   
فعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب يف رجلني . ٣العزيز يرى أن مات ذا السبب فديته يف بيت املال

  ٤أن يؤديا من بيت املال فإمنا قتله يد أو رجل:  الزحامماتا يف
  

  :يف الديات: ثالثاً 
  :مقدار الدية : ١

كتب عمر بن عبد العزيز إىل أمراء األجناد أن الدية كانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه   
  .٥وسلم مائة بعري

  : ـ يف دية اللسان٢
ما قطع يف اللسان فبلغ أن : د العزيز يف األجناديف كتاب عمر بن عب: عن سليمان بن موسى قال  

  .٦مينع الكالم كله ففيه الدية كاملة وما نقص دون ذلك فبحسابه
  : ـ يف دية الصوت واحلنجرة٣

                                                 
) .۱۷ ٬ ۱۰/۱٦( المصدر نفسه 

1
  

) .۹/٤٥۹( المصدر نفسه 
2
  

) .۲/۳٦( فقه عمر بن عبد العزيز 
3
  

) .۱۰/٤۱۸( المحلى 
4
  

) .۹/۱۲۸( مصنف ابن شيبة 
5
  

) .۲/٦٦(فقه عمر ) ۹/۳٥۷( المصنف لعبد الرزاق 
6
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حيث إن الصوت مصدره احلنجرة وأن إتالفها قد يذهب بالصوت ومن مث فال كالم فقد رأى عمر   
، عن عمر بن عبد ١كاملة إذا انقطع الصوت من ضربةبن عبد العزيز رضي اهللا عنه أن فيها الدية 

  .٢يف احلنجرة إذا كسرت فانقطع الصوت الدية كاملة: العزيز أنه قال
  : ـ يف دية الذكر٤

وأما الذكر فألمهيته للرجل وألنه إذا ذهب انقطعت شهوته وذهب نسله فقد رأى عمر بن عبد   
ان دون ذلك فيحاسبه، فعن عبد العزيز عن عمر العزيز أنه إذا ذهب كله ففيه الدية كاملة، وما ك

  .٣بن عبد العزيز يف الذكر الدية، فما كان دون ذلك فبحسابه
  : ـ يف دية إفضاء املرأة٥

إذا أصاب الرجل املرأة فأفضاها فقد ينتج عن ذلك منع اللذة واجلماع، وقد نتج عنه عدم حبس   
ل فيه عمر بن عبد العزيز الدية كاملة ويف رواية احلاجتني والولد، ونظراً خلطورة هذا األمر فقد جع

، وميكن اجلمع بني الروايتني بأن عمر بن عبد العزيز جيعل يف إفضاء ٤عنه أنه جعل فيه ثلث الدية
  .٥املرأة الدية كاملة إذا مل حيبس احلاجتني والولد، وثلث الدية إذا حبس احلاجتني والولد

  : ـ يف دية األنف٦
ترتبة على وجود األنف من التنفس عن طريقه ومعرفة الروائح والتمييز بينها، نظراً للمصاحل امل  

إضافة إىل مجال الوجه بوجود األنف، والتشويه احلاصل بقطعه كما أن العرب ترى يف جدع 
األنف إهانة ال يعدهلا إهانة، لذلك فقد جعل عمر بن عبد العزيز فيه الدية كاملة إذا جدع من 

  .٦دون ذلك فبحسابهأصله، وأن ما كان 
  : ـ يف دية األذن٧

حيث إن األذن تؤدي نصف منفعة السمع وألا مهما يكون يف اإلنسان منه اثنتان فإن عمر بن   
عبد العزيز يرى إذا استؤصلت أو ذهبت منفعتها ففيها نصف الدية حيث إن قوله يف األذن نصف 

  .٧الدية يتناول ذهاب مسعها ويتناول استئصاهلا
  :دية الرجل ـ يف ٨

                                                 
) .۲/٦۹( فقه عمر بن عبد العزيز 

1
  

) .۲/٦۹(فقه عمر ) ۹/۱۷۰( مصنف ابن أبي شيبة 
2
  

) .۹/۳۷۲( مصنف عبد الرزاق 
3
  

) .۲/۷۱( فقه عمر بن عبد العزيز 
4
  

) .۹/۳۷۷( مصنف عبد الرزاق 
5
  

) .۲/۷٦( فقه عمر بن عبد العزيز 
6
  

) .۲/۸۰( فقه عمر بن عبد العزيز 
7
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ملا كان اإلنسان ال يستطيع املشي إال بالرجلني وأنه بالرجل الواحدة يكون قعيداً وألن الرجل مما   
  .١يكون يف اإلنسان منه اثنتان، فقد جعل عمر بن عبد العزيز يف الرجل نصف الدية

  : ـ يف دية ما بني احلاجبني٩
 وقبل عمر بن عبد العزيز، وهاهو عمر بن هناك بعض اجلزئيات يف الديات مل يتعرض هلا العلماء  

عبد العزيز يرى فيها رأيه، من هذه األمور دية الكسر إذا وقع بني احلاجبني وشان الوجه ومل ينقل 
فإن كان بني احلاجبني كسر شان الوجه ومل ينقل منها العظام فربع :.. ، فقد قال٢منها العظام

  .٣الدية
  : ـ يف دية اجلبهة إذا هشمت١٠

  .٤يف اجلبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مائة ومخسون ديناراً:  عمر بن عبد العزيزقال  
  : ـ يف دية الذقن١١

يف الذقن ثلث : وأما الذقن إذا كسرت فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن فيها ثلث الدية، فقد قال  
سبق إليها منها دية الذقن هكذا يقرر عمر بن عبد العزيز باجتهاده وبرأيه السديد أموراً مل ي. ٥الدية

. إذا كسرت فإنه جعل فيها ثلث الدية نظراً ألمهيتها حيث ميتنع مع كسرها مضغ الطعام وفتح الفم
  .٦ويبدو أن هذا القول تفرد به

  : ـ يف دية األصابع١٢
نظراً ألمهية األصابع وخاصة أصابع اليد، فقد رأى عمر بن عبد العزيز أن يف كل أصبع من أصابع   

د أو الرجل عشر الدية ويف كل قصبة من قصب األصابع ثلث دية األصبع إال اإلام ألنه قصبتان الي
يف كل أصبع عشر من اإلبل أو : ففي كل قصبة منه نصف دية األصبع، فعن عمر بن عبد العزيز

  .٧عدل ذلك من ذهب أو ورق
  : ـ يف دية الظفر١٣

                                                 
) .۹/۲۰۹(ابن أبي شيبة  مصنف 

1
  

) .۲/۸۸( فقه عمر بن عبد العزيز 
2
  

) .۹/۳۲۰( مصنف عبد الرزاق 
3
  

) .۹/۲۹۱( المصدر نفسه 
4
  

) .۹/۱۷۹(مصنف ابن أبي شيبة ) ۹/۳٦۱( مصنف عبد الرزاق 
5
  

) .۲/۹٦( فقه عمر بن عبد العزيز 
6
  

) .۲/۱۰۰( فقه عمر بن عبد العزيز 
7
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 اهللا عنه فقد جعل فيه إذا اسود أو سقط عشر حىت الظفر مل يغفل عنه عمر بن عبد العزيز رضي  
أو سقط ١دية األصبع عشرة دنانري، فعن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له يف الظفر إذا نزع فعر ،

  .٢أو اسود، العشر يف دية األصبع، عشرة دنانري
  

  :يف احلدود: رابعاً 
  : ـ أمهية إقامة احلدود١

ء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم واستتباب األمن يف حيث إن إقامة احلدود سبب يف حفظ دما  
بالدهم، فقد أكد عمر بن عبد العزيز على إقامة احلدود حىت جعلها من حيث األمهية كإقامة 

  .٤إن إقامة احلدود عندي كإقامة الصالة والزكاة: ، فقد كتب عمر بن عبد العزيز٣الصالة والزكاة
  :ا اإلمام ـ يف منع الرجوع عن احلدود بعد بلوغه٢

ذهب عمر بن عبد العزيز إىل مسائل احلدود إذا رفعت إىل اإلمام أو القاضي فإا تكون قد بلغت   
  .٥حداً ال ميكن الرجوع فيه بل جيب تنفيذ ما ثبت من احلدود

  : ـ يف اجتماع أكثر من حد على رجل واحد٣
سرق ويقتل، فهل قتل كاف عن قد يأيت الرجل بعدة جرائم قبل أن يقام عليه احلد مثل أن يزين وي  

احلدود األخرى فيأيت عليها؟ أم أا تقام عليه احلدود مث يقتل؟ إن الرواية عن عمر بن عبد العزيز 
  .٦تدل على أنه يقيم احلدود أوالً مث يقتله

  : ـ يف عدم القطع أو الصلب إال بعد مراجعة اخلليفة٤
ليفة يف قضايا القتل والصلب، وأن يقتل أحد رأى عمر بن عبد العزيز أن على الوالة مراجعة اخل  

  .٧وال يصلب إال بعد موافقة اخلليفة على ذلك
  : ـ يشترط يف املقذوف حلده أن يكون مسلما٥ً

                                                 
) .۲/۱۰۲( المصدر نفسه 

1
  

) .۲/۱۰۳( المصدر نفسه 
2
  

) .۲/۱۱۱( المصدر نفسه 
3
  

) .٥/۳۷۸( الطبقات الكبرى 
4
  

) .۲/۱۱۳( فقه عمر بن عبد العزيز 
5
  

) .۲/۱۱۷( المصدر نفسه 
6
  

 .۱۱٥ ـ ۱۱٤سيرة عمر البن عبد الحكم صـ) ۲/۱۲۰( المصدر نفسه 
7
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ذهب عمر بن عبد العزيز إىل أنه ال حد يف قذف كافراً، وذلك ألن الكفر أكرب من الزنا املقذوف   
، فعن طارق بن ١ذنب ما دام فيه أكرب منه وهو الكفربه، فال حاجة إىل إثبات براءته من هذا ال

كنا عند الشعيب فرفع إليه رجالن، مسلم ونصراين، قذف : عبد الرمحن ومطرف بن طريف قاال
ملا فيك أعظم من قذف : كل واحد منهما صاحبه فضرب النصراين للمسلم مثانني، وقال للنصراين

فكتب فيه إىل عمر بن عبد العزيز فذكر ما صنع هذا فتركه، فرفع ذلك إىل عبد احلميد بن زيد، 
هكذا يرى عمر بن عبد العزيز أنه ال حد على قذف . ٢الشعيب، فكتب عمر حيسن ما صنع الشعيب

الكافر إذ ليس بعد الكفر ذنب، وألن الكافر فيه الكفر وهو أكرب مما قذف به، إذ لو وجد فيه الزنا 
  .٣قذف الكافرفهو أقل من الكفر، إذن فال حد على من 

  : ـ عدم سقوط احلد بقذف الرجل ابنه٦
إذ قذف الرجل ابنه، فهل يقام عليه احلد أم ال يقام؟ وهل من حق األب على ابنه أن يقذف مبا   

ليس فيه؟ وإذا كان عليه حد فهل يسقط عنه إذا عفا االبن؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إىل أن من 
: ، فعن ابن جريح قال٤ا عفا الولد عن والده فال يقام عليه حدقذف ابنه يقام عليه احلد، إال أنه إذ

أخربين رزيق ـ صاحب أيلة ـ أنه كتب إىل عمر بن عبد العزيز يف رجل افترى على ابنه، فكتب 
  .٥حبد األب إال أن يعفوا عنه أبنه

  : ـ عقوبة قذف النصرانية حتت املسلم٧
ا يتعدى لزوجها املسلم أو ابنها املسلم فإن عمر إذا كانت النصرانية حتت مسلم، ونظراً ألن قذفه  

فعن أيب إسحاق الشيباين عن عمر بن عبد العزيز يف . ٦بن عبد العزيز جيلد من قذفها دون احلد
وقد وافق عمر بن عبد . ٧رجل قذف نصرانية هلا ولد مسلم، فجلده عمر بضعة وثالثني سوطا

وقد اتفق أصحاب املذاهب األربعة على أنه . ٨احلدجيلد : العزيز يف رأيه هذا الزهري، وقال قتادة
   .٩ينكل من أجل أوالدها املسلمني: ال حيد، وأما املالكية فقالوا

  : ـ قذف املرأة للرجل بنفسها٨

                                                 
) .۲/۱۳۰( فقه عمر بن عبد العزيز 

1
  

) .۱۳۱ ـ ۷/۱۳۰) (٦٥ ـ ٦/٦٤(زاق  المصنف لعبد الر
2
  

) .۲/۱۳۰( فقه عمر بن عبد العزيز 
3
  

) .۲/۱۳۳( المصدر 
4
  

) .۹/٥۰٤( مصنف ابن أبي شيبة 
5
  

) .۲/۱۳٦( فقد عمر بن عبد العزيز 
6
  

) .۷/۱۳۰( مصنق عبد الرزاق 
7
  

) .۱۳۰ـ۷/۱۲۹( المصدر نفسه 
8
  

) .۲/۱۳۷(٬ فقه عمر ) ۸/۲۱٦( المغني 
9
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هل مسعك : إن فالناً استكرهين على نفسي، فقال: عن عمر بن عبد العزيز أنه أتته امرأة فقالت  
هذه مسألة ال تتناول عقوبة الزنا، وإمنا هي خاصة . ١رجلال، فجلدها بال: أحد أو رآك؟ قالت

بالقذف، فاملرأة اليت تدعى على الرجل أنه استكرهها على الزنا، هي بكالمها هذا تعترب قاذفة له 
بنفسها وعليه حد القذف إال أن تأيت ببينة تدرأ عنها هذا احلد، فسماع صياح املرأة هو عند عمر 

حد القذف أو أن يكون أحد رآها وقد وافق عمر بن عبد العزيز يف بن عبد العزيز يعفيها من 
  .٢جلدها إن مل يكن هلا بينة وافقه الزهري وقتادة وربيعة وحيي بن سعيد األنصاري

  : ـ قطع السارق قبل خروجه بسرقته٩
ذهب عمر بن عبد العزيز بأنه ال قطع على السارق حىت خيرج بسرقته، فعن عمر بن عبد العزيز   

  .٣ال يقطع حىت خيرج باملتاع من البيت: قال
  : ـ النباش سارق يستحق القطع١٠

إن من الناس من يأيت أموراً تشمئز منها النفوس، حىت امليت يف قربه مل يسلم من بعض املنحرفني،   
فهناك سارق حيفر القرب ويأخذ أكفان امليت، وهذا عمر بن عبد العزيز يرى أن النباش سارق 

، فعن معمر قال بلغين أن عمر ٤ن من سرق من األموات كما سرق من األحياءيستحق القطع، أل
  .٥بن عبد العزيز قطع نباشاً

  : ـ عقوبة شرب اخلمر للمرة الثانية١١
شهدت عمر بن عبد العزيز يضرب رجالً حداً يف مخر فخلع ثيابه مث ضربه : عن عبادة بن نسي قال  

إنك إن عدت الثانية ضربتك مث ألزمتك احلبس : بضع مث قالمثانني رأيت منها ما بضع ومنها ما مل ي
  .٦قال يا أمري املؤمنني أتوب إىل اهللا أن أعود يف هذا أبداً فتركه عمر. حىت تحدث خرياً

  : ـ عقوبة ساقي اخلمر١٢
إن من يوفر اخلمر أو يقدمها مل يشرا ينبغي أن ال تقل عقوبته عن شارا ألنه تسبب يف إيصاهلا   

، ٧ يشرا، ولذلك فقد جلد عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه ساقي الشراب مع الذين يشربونملن

                                                 
) .۲/۱٤۰(عمر بن عبد العزيز  فقه 

1
  

) .۲۹۲ ـ ۱۱/۲۹۱( المحلى 
2
  

) .۲/۱٤٦( فقه عمر بن عبد العزيز 
3
  

) .۲/۱٤۷( المصدر نفسه 
4
  

) .۱۰/۳٤( مصنف بن أبي شيبة 
5
  

) .۲/۱٥۷(٬ فقه عمر ) ٥/۳٦٥( الطبقات الكبرى 
6
  

) .۲/۱٥۹( فقه عمر بن عبد العزيز 
7
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فعن ابن التميمي أن عمر بن عبد العزيز وجد قوماً على شراب، ووجد معهم ساقياً، فضربه 
  .١معهم

  : ـ إتالف أواين اخلمر مع اخلمر١٣
يز خبناصرة يأمر بزقاق اخلمر أن تشقق رأيت عمر بن عبد العز: عن هارون بن حممد عن أبيه قال  

  .٢وبالقوارير أن تكسر
  : ـ إدخال الكفار اخلمر إىل بالد املسلمني١٤

إذا كان الكفار يعتقدون حل اخلمر ويشربوا يف بالدهم، فإذا جاؤوا إىل بالد املسلمني ومعهم   
الد املسلمني؟، إن اخلمر فهل يسمح هلم بدخوهلا معهم؟ أو يسمح بتوفريها هلم ليشربوها يف ب

الكفار يف بالد املسلمني أن يصربوا عن اخلمر ما داموا يرغبون العيش يف بالد املسلمني، وإذا كان 
لكل دولة نظمها والداخل إليها جيب أن يراعيها، وألن هذا نظام دولة اإلسالم وهو أيضاً نظام 

 عمر بن عبد العزيز مينع أهل الذمة رب العاملني فهو أحق بالرعاية وااللتزام، ومن هذا املنطلق جند
أن ال يدخل أهل الذمة : من إدخال اخلمر معهم إىل بالد املسلمني فقد كتب عمر يف خالفته

  .٣باخلمر أمصار املسلمني فكانوا ال يدخلوا
  : ـ يف عقوبة الساحر١٥

ب إليه عن مهام عن حيي أن عامل عمان كتب إىل عمر بن عبد العزيز يف ساحرة أخذها، فكت  
وهذا مذهب األئمة الثالثة أيب حنيفة ومالك . ٤إن اعترفت أو قامت عليها البينة فاقتلها: عمر

  .٦، وقد كتب عمر بن اخلطاب يف خالفته إىل الوالة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة٥وأمحد
  : ـ استتابة املرتد١٦

تالعب بالدين، فمن دخل يف املسلمون ال يكرهون أحداً على اإلسالم ولكنهم أيضاً ال يقبلون ال  
دين اإلسالم طائعاً خمتاراً أو ولد يف اإلسالم مث كفر بعد إميانه فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن 

  .٧يستتاب ويدعى إىل اإلسالم ثالثة أيام فإن تاب ورجع إىل اإلسالم قبل منه فإن أىب ضربت عنقه

                                                 
.) ۹/۲۳۰( المصنف لعبد الرزاق 

1
  

) .٥/۳٦٥( الطبقات الكبرى البن سعد 
2
  

) .۲/۱٦٤( فقه عمر بن عبد العزيز 
3
  

) .۱۰/۱۳٥( مصنف ابن أبي شيبة 
4
  

) .۲/۱۷٦(٬ فقه عمر بن عبد العزيز ) ۸/۱٥۳(المغني ) ۱/۳۱( حاشية ابن عابدين 
5
  

) .۱۰/۱۳٦( مصنف ابن أبي شيبة 
6
  

) .۱۰/۱۷۱(د الرزاق مصنف عب) ٥/۳٥۱( الطبقات الكبرى البن سعد 
7
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كنت عامالً لعمر : ن ثوبان عن أبيه قال عن عبد الرمحن بن ثابت ب: ـ طريقة استتابة املرتد١٧
بن عبد العزيز فكتبت إليه أن رجالً كان يهودياً فأسلم مث ود فرجع عن اإلسالم، فكتب إىل 

أن ادعه إىل اإلسالم، فإن أسلم فخل سبيله وإن أىب فادع باخلشبة فاضجعه عليها، مث ادعه، : عمر
ففعل : قال. ، فإن رجع فخل سبيله وإن أىب فاقتلهفإن أىب فأوثقه مث ضع احلربة على قلبه مث ادعه

مل أر قوالً لغري : قال الدكتور حممد شقري. ١ذلك به حىت وضع احلربة على قلبه، فأسلم فخلى سبيله
عمر بن عبد العزيز ذا التفصيل وذهب األئمة األربعة إىل أن املرتد يقتل بعد استتابته إذا مل يرجع 

  .٢إىل اإلسالم
 : املرتدة ـ عقوبة١٨

. ٣رأى عمر بن عبد العزيز أن تستتاب املرتدة، فإن تابت وإال تسترق وتباع على غري أهل دينها  
،، وروي عن احلسن ٤تسىب وتباع، وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة: وهذا رأي قتادة قال

ن هن أبني سبني ال تقتلوا النساء إذا هن ارتددن عن اإلسالم ولكن يدعني إىل اإلسالم، فإ: قال
  .٥فيجعلن إماء املسلمني وال يقتلن

  
  :يف التعزيرات: خامساً 

  : ـ يف احلد األقصى للضرب تعزيرا١ً
حد وتعزير، فاحلد قد نص الشارع احلكيم عليه، فمقداره حمدد، : العقوبة باجللد تنقسم إىل قسمني  

و عقوبة إلتيان أمر ال حد فيه، أو ال جمال ألحد أن يزيد عليه أو ينقص منه، وأما اجللد تعزيراً فه
أي جناية ال حد فيها فهو متروك للحاكم ليحدد مقداره حسب ما يرى، إال أن عمر بن عبد 

ثالثني  ، األول، ال جتوز الزيادة على٦العزيز جعل لذلك حداً أقصى ال جتوز الزيادة عليه على قولني
تبلغ العقوبة أكثر من  ال :  عامله مبصرن قيس أن عمر بن عبد العزيز كتب إىلبجلدة، فعن حممد 

ال يبلغ باجللد تعزيراً أقل احلدود فعلى : ويف القول الثاين. ٧ثالثني سوطاً إال يف حد من حدود اهللا
ألن يزاد للعبد على تسع عشرة جلدة،  هذه الرواية ال يزاد للحر عن تسع وثالثني جلدة وال

                                                 
) .۱۲/۲۷٤( مصنف ابن أبي شيبة 
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) .۳/۲۸۹(حاشية ابن عابدين ) ۱۰/۷٥( روضة الطالبين 
2
  

) .۲/۱۸۱( فقه عمر بن عبد العزيز 
3
  

) .۱۰/۱۷٦( مصنف عبد الرزاق 
4
  

) .۱۰/۱٤۰( مصنف ابن أبي شيبة 
5
  

) .۲/۱۸۸( فقه عمر بن عبد العزيز 
6
  

7
 . )٥/۳٦٥( بن سعد  الطبقات الكبرى ال
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أن عاقبوا :  وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله١ودالعشرين للعبد واألربعني للحر هي أقل احلد
  .٢الناس على قدر ذنوم، وإن بلغ ذلك سوطاً واحداً وإياكم أن تبلغوا بأحد حداً من حدود اهللا

  
  : النهي عن أخذ الناس باملظنة وضرم على التهمة ـ ٢

فهو يقرر ذا مبدأ العزيز إىل عدم جواز األخذ بالظن أو الضرب على التهمة  ذهب عمر بن عبد
العدالة وترجيح التحقيق العادل على التحقيق احلازم، وذلك خوفاً من أن يظلم برئ فقد فضل عمر 

، عن إبراهيم بن هشام بن حيىي ٣العزيز أن يلقوا اهللا خبيانتهم على أن يلقى  اهللا بدمائهم بن عبد
عزيز املوصل، قدمتها فوجدا من ال الغساين قال حدثين أيب عن جدي، قال ملا والين عمر بن عبد

، فكتبت إىل عمر أعلمه حال البلد وأسأله أخذ الناس باملظنة وأضرم على ٤أكرب البالد سرقاً ونقباً
جرت  جرت عليه عادة الناس، فكتب إيل أن أخذ الناس بالبينة وما التهمة أو أخذهم بالبينة وما

، قال حيىي ففعلت ذلك فما خرجت من املوصل عليه السنة، فإن مل يصلحهم احلق فال أصلحهم اهللا
. ...  وكتب عدي بن أرطاة إىل عمر بن عبد العزيز٥حىت كانت من أصلح البالد وأقله سرقاً ونقباً

أما بعد أصلح اهللا أمري املؤمنني فإن قبلي أناساً من العمال قد إقتطعوا من مال اهللا عز وجل، ماالً 
ديهم إال أن أمسهم بشئ من العذاب، فإن رأى أمري املؤمنني عظيماً لست أرجو إستخراجه من أي

فالعجب كل العجب من : فأجابه أما بعد: قال. ذن يل يف ذلك أفعلأـ أن ي أصلحه اهللا ـ
إستئذانك إياي يف عذاب بشر كأين لك جنة من عذاب وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط اهللا 

ا قامت عليه البينة، ومن أقر لك بشئ فخذه مبا عز وجل، فانظر من قامت عليه بينة عدول فخذه مب
 يلقوا اهللا عز وجل خبيانتهم ألنأقر به، ومن أنكر فأستحلفه باهللا العظيم، وخل سبيله، وأمي اهللا، 

 العزيز األخذ بالتحقيق العادل ال  بن عبد وهكذا يقرر عمر. ٦أحب إيل من أن ألقى اهللا بدمائهم
 األخذ باملظنة والضرب على التهمة كل من عمر بن اخلطاب رضي وقد قال بعدم. بالتحقيق احلازم
  .٧اهللا عنه وعطاء

                                                 
1

 . )۲/۱۸۹(عمر بن عبد العزيز  فقه  

2
  .)۱۱۷(ـبن عبد العزيز ال بن الجوزي ص سيرة عمر  
3

 . )۲/۲۱۲(فقه عمر بن عبد العزيز   
4

 . التعب في أي شئ كان: النقب  
5

 . )۱۱۸ـ۱۱۷(وسيرة عمر بن عبد العزيز ال بن الجوزي ص ) ٥/۲۷۱ (لياء حلبة األو
6

 . )٥٥ (ـن عبد العزيز ال بن الحكم ص سيرة عمر ب

7
 . )۲۱۳ ـ ۲(فقه عمر ) ۲۱۹ـ۱۰/۲۱۷( مصنف عبدالرزاق 
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 كما أن رسول اهللا ـ يف احلج والعمرة ـحلق الرأس جعله اهللا نسكاً وسنة  :النهي عن املثلةـ  ٣
صلى اهللا عليه وسلم ى عن حلق اللحية ولكن بعض الناس خالفوا ذلك كله وجعلوا حلق الرأس 

فقد كتب عمر بن . ١قوبة، وهذا عمر بن عبد العزيز ينهى عن هذا العمل ويسميه املثلةواللحية ع
 ومذهب األئمة، األربعة أن ال جيوز التعزير ٢إياك واملثلة جز الرأس واللحية: عبد العزيز إىل عامل له

  . ٣حيلق الرأس حبلق اللحية وعند مالك وأيب حنيفة وال
  

  : يف أحكام السجناء: سادساً
العزيز بتعجيل النظر يف أمور املتهمني، فمن  أمر عمر بن عبد :تعجيل النظر يف أمر املتهمني  ـ١

كان عليه أدب فيؤدب ويطلق سراحه ومن  مل يثبت عليه قضية خيلي سبيله، ويرى أن إقامة احلدود 
 كتب: ، فعن جعفر بن برقان قال٤ يكون زاجراً ال هل الفسق والزعارةألنهسبب لقلة السجناء 

 أهل احلبس، وخلاف أهل الفسق فلو أمرت بإقامة احلدود لقلَّ. ... العزيز إلينا عمر بن عبد
والدعارة، ولتناهوا عما هم عليه، إمنا يكثر أهل احلبس لقلة النظر يف أمورهم، إمنا هو حبس وليس 

أطلق، ومن نظر، فمر والتك مجيعاً بالنظر يف أمر أهل احلبوس يف كل األيام، فمن كان عليه أدب و
  . ٥مل تكن له قضية خلي عنه

  : يف اإلهتمام بأمور املسجوننيـ  ٢
قام عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا باإلصالح على كل طريق، وحقق العدل على كل صعيد، فقد 

من طعام وأدم  حيتاجونه أهتم بأمر  املسجونني إهتماماً شديداً، وأصدر تعليماته بتعهدهم بكل ما
وأجروا عليهم : . .... كتب عمر بن عبد العزيز:  وعن جعفر بن برقان قال،٦وكسوة وغري ذلك

فمر بالتقدير هلم مايقوم يف طعامهم وأدمهم، . ..من الصدقة ما يصلحهم يف طعامهم وأدمهم
وصري ذلك دراهم جتري عليهم يف كل شهر يدفع ذلك إليهم،  فإنك إن أجريت عليهم اخلبز 

، وول ذلك رجالً من أهل اخلري والصالح، ويدفع ذلك ٧م واجلالوزةذهب به والة السجن والقوا
وكسوم يف الشتاء ... إليهم شهراً بشهر، يقعد ويدعو بإسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه يف يده
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 . )۲/۲۱٥( فقه عمر بن عبد العزيز 
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 . )٥/۳۸۰( الطبقات الكبرى 
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 . )۲/۲۲٥(جواهر اإلكليل ) ٤/۱۹۲( مغني المحتاج 
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 . )۲/۲۲٥( فقه عمر بن عبد العزيز 
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 . )۲/۲۲٥(فقه عمر بن عبد العزيز ٬  )۳۰۱(بي يوسف ص  الخراج أل
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 . )۲/۲۲٦( فقه عمر بن عبد العزيز 
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 .جمع جالوز وهو الشرطي:  الجالوزة
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ومن مات منهم ومل يكن له ويل . ...قميص وكساء ويف الصيف قميص وإزار، وتزاد املرأة مقنعة
وأنظروا من : وكتب إىل أمراء األجناد. ١ املال ويصلى عليه ويدفنوال قرابة يغسل ويكفن من بيت
. والتعد يف العقوبة، ويعاهد مريضهم ممن ال  أحد له وال مال. ..يف السجون ممن قام عليه احلق

   .٢أمر بها وأنظر من جتعل على حبسك ممن تثق به ومن ال يرتشي، فإن من إرتشى صنع م...
  : سجن خاص بالنساء   ـ ٣

مر بأن أي عمر بن عبد العزيز قدماً يف تنظيم السجون واالهتمام بأمر املسجونني وتعاهدهم، فيميض
 على اختيار أهل الدين واألمانة، دجيعل للنساء حبس خاص بعيداً عن اإلختالط بالرجال مما يؤك

السجون وأنظروا من يف : فقد كتب عمر بن عبد العزيز إىل أمراء األجناد. ٣ليتولوا أمور السجناء
ممن قام عليه احلق فال حتبسه حىت تقيم عليه، ومن أشكل أمره إيل فيه، واستوثق من أهل  الزعارات 

مال، وإذا حبست  تعد يف العقوبة، ويعاهد مريضهم ممن ال أحد له وال فإن احلبس هلم نكال، وال
 وأجعل للنساء قوماً يف دين فال جتمع بينهم وبني أهل  الزعارات يف بيت واحد وال حبس واحد
ا رتشى صنع مإحبساً على حدة، وانظر من جتعل على حبسك ممن تثق به ومن ال يرتشي فإن من 

 ومما سبق نالحظ إهتمام عمر بن عبد العزيز بالسجناء وحرصه على إقامة العدل فيهم ٤أمر به
  أفسده من قبله يف التعامل معهما وإصالح م

  
  . يف أحكام اجلهاد: سابعاً

  :  يشرع له اإلشتراك يف القتالسن منـ  ١
كان شباب الرعيل األول من املسلمني يتاسبقون ويتنافسون على اإلشتراك يف القتال، وإذا مل 

طيع القتال تيسمح ال حدهم باإلشتراك يف القتال فإنه يتحسر وحياول إقناع ويل األمر بأنه ال يس
فرض له مع املقاتلة حدده خبمس عشرة وقد حدد عمر بن عبد العزيز سن من يسمح له بالقتال، وال

  . ٥يسمح له باإلشتراك يف القتال سنة ومن كان دون ذلك فيكون فرضة يف الذرية وال
  : كيفية بداية قتال غري املسلمنيـ  ٢

                                                 
1

 . )۳۰۱ـ ۳۰۰(بي يوسف ص  الخراج أل
2

 . )۳٥٦ ـ ٥( الطبقات الكبرى ال بن سعد 
3

 . )۲/۲۲۸( فقه عمر بن عبد العزيز 
4

 . )۲/۲۲۸(فقه عمر ) ۳٥٦ـ٥( الطبقات الكبرى 
5

 .  شقير. د) ۲/٤۱٥(عمر  فقه 
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جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة إىل عامله أن ال تقاتلن : عن صفوان ابن عمرو قال
اعة من مجاعتهم حىت تدعوهم إىل اإلسالم فإن قبلوا فاكفف عنهم حصناً من حصون الروم وال مج

  .١وإن أبوا فاجلزية، فإن أبوا فانبذ إليهم على سواء
  : يف مدة الرباط ـ ٣

الرباط يف سبيل اهللا من أحب األعمال إىل اهللا تعاىل ويترتب  عليه األجر الوفري من اهللا سبحانه 
متام الرابط  :ىل أن مدة الرباط أربعون يوماً، فقد قالوتعاىل، وقد ذهب عمر بن عبد العزيز إ

  . ٢أربعون يوماً
  : يف حكم تصرف املقاتل يف ماله ـ ٤

إذا كان الرجل يف احلرب على ظهر فرسه يقاتل فما صنع يف ماله فهو : قال عمر بن عبد العزيز
  .٣جائز

  : يف بيع اخليل للعدو   ـ ٥
 األعداء ويشد من أزرهم ويقويهم على حرب املسلمني، يقوى بيع السالح ونقله أو اخليل أو ما

يف حكمها حىت ال تصل إىل العدو ومن  جرمية يف حق  من يفعله وينبغي حجز هذه األشياء وما
هذا املنطلق منع عمر بن عبد العزيز محل اخليل إىل اهلند بإعتبارها بلد من بلدان املشركني يف زمن 

  . ٤ختفى بني أهل اإلسالم وأهل الشركعمر بن عبد العزيز، والعداوة ال 
  :  املسلمني ولو كثر الثمنىاء أسارفتدإ ـ ٦

أكد عمر بن عبد العزيز على وجوب فك أساري املسلمني يف رسائله إىل عماله بأن يغادروا مهما 
عمر بن عبد العزيز إىل بعض عماله أن فاد بأسارى املسلمني وإن  بلغ ذلك من املال، فقد كتب

، وعن ربيعة بن عطاء عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى برجل من ٥ جبميع ماهلمأحاط ذلك
ويف رواية أن فادوا بأساري املسلمني وإن أحاط ذلك . ٦املسلمني عشرة من الروم وأخذ املسلم

  .٧جبميع ماهلم

                                                 
1

 . )٥/۳٥٥( الطبقات الكبرى 
2

 . )۲/٤۲٤(فقه عمر بن عبد العزيز ) ٥/۳٥٥( المصدر نفسه 
3

 . )٥/۳٥۲( الطبقات الكبرى ال بن سعد 
4

 . )۲/٤۲۷( فقه عمر بن عبد العزيز 
5

 . )۳۱۲ـ٥/۳۱۱( حلية األولياء 
6

 . )٥/۳٥٤( الطبقات الكبرى ال بي سعد 
7

 . )۱۲۰(ـ الجوزي صنالب سيرة عمر 
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كتب عمر بن عبد العزيز : عن ربيعة بن عطاء قال :إفتداء الرجل واملرأة والعبد والذمي ـ ٧
مما تقدم يظهر عدل . ١ي وبعث مبال إىل ساحل عدن أن أفتدي الرجل واملرأة والعبد والذميمع

 من يعيش على أرض املسلمني حىت ولو كان عبداً أو بإفتداءعمر بن عبد العزيز جليا  حيث أمر 
 الذمي له أن حيفظ ويدافع عنه ويفتد لو وقع يف األسر، وهذا أكرب دليل على وفاء ألنذميا  

  . ٢سلمني بذمتهم إىل أبعد مما يتصوره أحدامل
  :كراهة قتل األسرى ـ ٨

رأيت عمر بن  أخربين رجل من أهل الشام ممن كان حيرس عمر بن عبد العزيز ما: عن معمر قال
فأمر م أن : جئ بأسرى من الترك، قال: عبد العزيز قتل أسرياً قط، إال واحداً من الترك قال

ـ وهو يقتل يف  ألحدهم ـ املؤمنني لو كنت رأيت هذا أمريء م يا يسترقوا، فقال رجل ممن جا
  .٣فقام إليه فقتله: فأقتله، قال: فدونك: قال: املسلمني لكثر بكاؤك عليهم

لقد كره عمر بن عبد العزيز قتل األسرى، ومنع ذلك إال واحداً قتل كثرياً من املسلمني، ولكنه 
  . ٤أذن يف أن يسترقون

  
  :كاح والطالقيف الن: ثامناً

  :زواج املرأة بغري ويل ـ١
مرأة وهلا ويل هو إعن سفيان عن رجل من أهل اجلزيرة عن عمر بن عبد العزيز أن رجالً  تزوج 

  . ٥الويل وإال فالسلطان: أدىن منه بدروب  الروم، فرد عمر النكاح وقال
  :تزويج الوليني للمرأة على رجلني ـ  ٢

تبت إىل عمر بن عبد العزيز يف جارية من جهينة زوجها وليها ك: عن ثابت بن قيس الغفاري قال
 رجالً من قيس، وزوجها آخر رجالً من جهينة، فكتب عمر بن عبد العزيز أن أدخل عليها شهودا

  . عدوالً وخريها فأيهما اختارت فهو زوجها
  :زواج الرجل باملرأة بعد الفجور ا ـ  ٣

                                                 
1

 . )٥/۳٥۳( الطبقات الكبرى 
2

 . )۲/٤۳٦( فقه عمر بن عبد العزيز 
3

 . )۲۰٦ـ٥/۲۰٥( مصنف عبدالرزاق 
4

 . )۲/٤۳۸( فقه عمر بن عبد العزيز 
5

 . )۱/٤۰٥(فقه عمر بن عبد العزيز ) ٤/۱۳۲(بي شيبة أ مصنف أبن 
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وجها فهل حيل له ذلك ؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إىل جواز إذا زىن رجل بأمرأة مث بدا له أن يتز  
فرق بني من  نه النه يسد كثرياً من أبواب الشر ألذلك إذا رأى منها خرياً، وهذا رأي رشيد أل

فجر ا ومن مل يفجر ا، فلو قلنا ال جيوز ذلك فغري هذا الرجل أوىل بأن ال يقبلها، ويف هذا 
بلغين أن عمر بن عبد العزيز سئل عن إمرأة :  بن سعيد قال، عن حيىي١شرور ومفاسد عظيمة

  . ٢الظن كما بلغين، أي إا له: أصابت خطيئة، مث رأى منها خرياً، أينكحها الرجل؟ فقال له
  :نكاح أمرأة األسري ـ  ٤

يف فاألسري املسلم إمنا وقع . ٣ال تنكح أمرأة األسري أبداً مادام أسرياً: عن عمر بن عبد العزيز قال
األسر نتيجة ال قدامه وبالئه يف قتال اإلعداء رفعاً لرأية اإلسالم، أو دفاعاً عن بالد املسلمني 
وتقديراً هلذا املوقف النبيل حيث ضحى بنفسه يف سبيل دينه، فإن على أمرأته أن تقدر له ذلك وأن 

 ليست من إختيا ره، تصرب حىت يفك اهللا أسره مث يعود إليها خاصة وأن بقاءه يف األسر وغيبته هذه
كما أن إطالق سراحه حمتمل يف كل وقت ولذلك كله كان من العدل واإلنصاف أن ال تتزوج 

  . ٤إمرأة األسري مادام أسرياً
  :نكاح إمرأة املفقود ـ  ٥

مدة  يدرى أحي هو أم ميت فهل تبقى زوجته تنتظره؟ وما نقطعت أخباره، فالإإذا فقد الرجل و
، وكتب ٥ عبد العزيز إىل أن إمرأة املفقود تعتد أربع سنني وبعدها تتزوجاإلنتظار؟ ذهب عمر بن

، والظاهر أن عمر بن ٦أن إمرأة املفقود تعتد أربع سنني: عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن أرطأة
عبد العزيز يرى جواز زواج إمرأة املفقود بعد مضي السنني األربع، والعدة بعدها أربعة أشهر 

  . ٧وعشراً
  :صداق  املطلقة قبل الدخول ا يف مرض زوجها ـ  ٦

، فعن ٨ذهب عمر بن عبد العزيز إىل أن هلا نصف املهر، فال تأثري لتطليق زوجها يف حال املرض
  . ٩عدة عليها هلا نصف الصداق والمرياث هلا وال: عمر بن عبد العزيز قال

                                                 
1

 . )۱/٤۱۲( فقه عمر بن عبد العزيز 
2

 . )۱/٤۱۲(فقه عمر ) ٤/۲٥۰(بة  مصنف إبن أبي شي
3

 . )٥/۳٥۱( الطبقات الكبرى ال بن سعد 
4

 . )۱/٤۱۷( فقه عمر بن عبد العزيز 
5

 . )۱/٤۱۸( المصدر نفسه 
6

 . )۱۰/۱۳۸( المحلي 
7

 . )۱/٤۱۸( فقه عمر بن عبد العزيز 
8

 . )۱/٤۲۳( فقه عمر بن عبد العزيز 
9

 . )۳۳۲ـ٤/۳۳۱(بن أبي شيبة ا مصنف 
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  :إشتراط الرجل لنفسه شيئاً عند زواج إبنته ـ  ٧
بد العزيز إىل أن املهر للمرأة وإن إشترط والدها شيئاً لنفسه فهو للمرأة دون ذهب عمر بن ع

، وعن األوزاعي أن رجالً زوج إبنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار فقضى عمر ١األب
  . ٢بن عبد العزيز للمرأة بألفني دينار دون األب

  :يف اللعب بالطالق جد ـ ٨
رجل حياسب على الطالق سواء كان جاداً أوهازالً، فعن سليمان يرى عمر بن عبد العزيز، أن ال

مهما أقلت السفهاء عن شئ فال تقيلوهم :  عمر بن عبد العزيزإيلّكتب : بن حبيب احملاريب قال
  . ٣الطالق والعتاق

لف يستحقد حيصل لإلنسان بعض مواقف يكره فيها على الطالق كأن  :يف طالق املكره ـ ٩
عل كذا أو يترك كذا، وقد يكره ويهدد إذا مل يطلق إمرأته، فهل هذا النوع من بالطالق على أن يف

، عن عمر بن عبد ٤الطالق على الصفة يقع ؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إىل أن طالق املكره ال يقع
  . ٥ال طالق والعتاق على مكره: العزيز قال

  :يف تطليق الرجل نصف تطليقة ـ ١٠
  . ٦هو تطليقة: لرجل يطلق إمرأته نصف تطليقة قالا: قيل لعمر بن عبد العزيز

  :ـ تطليق املرأة نفسها إذا جعل أمرها بيدها ١١
واحدة، وهو  ذهب عمر بن عبد العزيز إىل أن الطالق يقع وأن هذا الطالق وإن كان ثالثاً يعترب

 إمرأته أحق ا إن أراد مراجعتها، فقد كتب عمر بن عبد العزيز يف رجل من بين متيم جعل أمر
  . ٧ وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق ا شيءإن ردت األمر عليه فال: بيدها، قال

  :إسالم املرأة حتت الكافر ـ ١٢
إذا أسلمت املرأة حتت الرجل الكافر فإا خترج منه، ويفرق بينهما، فعن معمر بن سليمان عن أبيه 

. ٨اإلسالم أخرجها منه: م حتت زوجها، قاالأن احلسن وعمر بن عبد العزيز قاال يف النصرانية تسل
                                                 

1
 . )۱/٤۲٥(بن عبد العزيز  فقه عمر 

2
 . )٤/۲۰۱(بن أبي شيبة ا مصنف 

3
 . )٥/۱۰٦( المصدر نفسه 

4
 . )۱/٤۳٤( فقه عمر بن عبد العزيز 

5
 . )٥/٤۹(بن أبي شيبة ا مصنف 

6
 . )۱/٤٤۱(فقه عمر بن عبد العزيز ) ٥/٥۳(بن أبي شيبة ا مصنف 

7
 . )٥/٥۷( مصنف أبن أبي شيبة 

8
 . )۱/٤٥۰(عبد العزيز فقه عمر بن ) ٥/۹۰( المصدر 
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فمىت أسلمت املرأة وبقى الرجل على الكفر فالبد من التفريق بينهما، حىت ال تكون للكافر والية 
ن هذا غري مقبول يف شرع اهللا، فعن عمر بن عبد العزيز يرى أنه إذا أسلمت املرأة على مسلمة، أل

بعد عرض اإلسالم عليه   إال يأيت، وهذا التفريق ال١بينهماحتت الرجل الكافر فإا خترج منه ويفرق 
وأما إذا أسلم . ٢ بائنةهفإن أسلم فهي أمرأته وإن أىب فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن ذلك تطليق

  . ٣والزالت إمرأته يف العدة فهو أحق ا
  :مدة إنتظار الغائب ـ ١٣

 الغيبة وهو سنتان، وبعدها إما أن يقفل ذهب عمر بن عبد العزيز إىل أن هناك حداً أقصى ملدة
 ٤من غاب عن إمرأته سنتني فليطلق أو ليقفل: الغائب إىل زوجته، وإما أن يطلقها، فقد كتب

  . ٥إليها
هذه بعض اإلجتهادات الفقهية والفتاوى واألحكام القضائية اليت مارسها عمر بن عبد العزيز واليت 

رته على اإلجتهاد وإصدار األحكام من كتاب اهللا وسنة تدل على تبحره يف املسائل الشرعية وقد
رسوله ومن سبقه من اخللفاء الراشدين وعلماء األمة، وقد قام الدكتور حممد شقري جبمع فقه عمر 

العلمية اليت نال ا صاحبها الرسالة بن عبد العزيز، يف جملدين فمن أراد التوسع فلريجع إىل هذه 
  . لعايل للقضاء بالرياض يف اململكة العربية السعودية من املعهد اةدرجة الدكتورا

  
الفقه اإلداري عند عمر بن عبد العزيز وأيامه األخرية ووفاته رمحه : املبحث الثامن

  . اهللا
  :أشهر والة عمر بن عبد العزيز: أوالً

هروا باألمانة شتإأختار عمر لسياسة الرعية وأعمال احلق بني الناس الوالة الثقات اخلريين األبرار ممن 
 خرينآلاوالعلم والقوة والتواضع وعفة النفس، والعدالة، وحسن اخللق والرمحة والقدوة احلسنة ومشاورة 

وقد : والنصح وعدم األنانية والكفاءة والذكاء و احلكمة وقد قال ابن كثري يف والة عمر بن عبد العزيز
  :  ومن هؤالء٦زيز ثقةصرح كثري من األئمة بأن كل  من أستعمله عمر بن عبد الع

                                                 
1

 . )۱/٤٥۰( فقه عمر بن عبد العزيز 
2

 . )۱/٤٥۱( المصدر نفسه 
3

 . )۱/٤٥۲( المصدر نفسه
4

 . )۱/٤٥٥( المصدر نفسه 
5

 . )۱/٤٥٥( المصدر نفسه 
6

  .۲۷۰ـالستار ص  البداية والنهاية نقًال عن عمر بن عبد العزيز عبد
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  ):ويل خراسان وسجستان(احلجاج بن عبد اهللا احلكمي  ـ ١
اهللا احلكمي ويل البصرة  مقدم اجليوش، فارس الكتائب، أبوعقبة اجلراح بن عبد: قال عنه الذهيب

من جهة احلجاج، مث ويل خراسان وسجستان لعمر بن عبد العزيز وكان بطالً شجاعاً مهيباً، 
 أربعني سنة، مث أدركين  الذنوب حياًءتترك: قال اجلراح احلكمي. ١، كبري القدرعابداً، قارئاً

هـ يف خالفة هشام، فعن ١١٢قتل عام  .٣كان على خراسان كلها حرا وصالا وماهلا. ٢الورع
يا : دخلت على اجلراح فرفع يديه، فرفع األمراء أيديهم، فمكث طويالً، مث قال يل: سليم بن عامر

سألنا اهللا : ال  ،وجدتكم يف رغبة فرفعت يدي معكم، قال: كنا فيه ؟ قلت ، هل تدري ما حيىيأبا
زحف اجلراح من : قال خليفة. ٤بقى منهم أحد يف تلك الغزاة حىت أستشهد الشهادة، فواهللا ما

بن خاقا، فاقتتلوا قتاالً شديداً فقتل اجلراح يف رمضان وغلبت اخلرز ا سنة اثنيت عشر إىل ٥برذعة
، وكان البالء مبقتل اجلراح على املسلمني عظيماً، بكوا ٦لى أذربيجان وبلغوا إىل قريب املوصلع

   .٧عليه يف كل جند
  ):وايل البصرة(زاري فعدي بن أرطاة الـ  ٢

: كان أمري البصرة لعمر بن عبد العزيز، حدث عن عمرو بن عبسة وأيب أمامة، قال عباد بن منصور
، وكان عمر بن عبد العزيز يتفقده بالنصائح ٨ن حىت بكى وأبكاناخطبنا عدي على منرب املدائ

إنك غررتين بعمامتك السوداء، وجمالستك : كتب عمر إىل عدي بن أرطاة: واملواعظ، قال معمر
؟ قدم عدي على البصرة، فقيد ٩هرنا اهللا على كثري مما تكتمون أما متشون بني القبورظالقراء، وقد أ

إىل عمر بن عبد العزيز فلما مات عمر، انفلت، ودعا إىل نفسه وتسمى يزيد بن املهلب، ونفذه 
أدعو إىل سرية عمر بن اخلطاب، فحاربه مسلمة بن عبد : بالقحطاين، ونصب رايات سوداً، وقال

: قال الدار قطين. ١٠امللك، وقتله، مث وثب ولده معاوية فقتل عديا ، ومجاعة صرباً، سنة إثنتني ومائة
  . حيتج حبديثه

  ):وايل الكوفة(عبداحلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب  ـ ٣
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اإلمام الثقة األمري العادل أبو عمر العدوي اخلطايب املدين ويل إمرة الكوفة لعمر بن عبد العزيز، كان 
  .١هـ١١٥قليل الرواية، كبري القدر تويف سنة 

  ):وايل اجلزيرة(عمر بن هبرية  ـ ٤
فتوجه إليها وغزا ) هـ١٠٠(جل أهل الشام واله عمر اجلزيرة كان من الدهاة الشجعان، وكان ر

الروم من ناحية أرمينية، فهزمهم وأسر منهم خلقاً كثرياً، واستمر على اجلزيرة إىل خالفة يزيد بن عبد 
امللك فواله إمارة العراق وخراسان، مث عزله هشام خبالد القسري فقيده وألبسه عباءة وسجنه، فتحيل 

 سربا وأخرجوه منه فهرب وإستجار باألمري مسلمة بن عبد امللك، فأجاره مث مل يلبث أن غلمانه ونقبوا
  . ٢مات سنة سبع ومائة تقريباً

وهو أحد األئمة األثبات الثقات أمري املدينة  ):وايل املدينة(أبوبكر حممد بن عمرو بن حزم  ـ ٥
غر بيه وعباد بن متيم وعن سلمان األمث قاضي املدينة، قيل كان أعلم أهل زمانه بالقضاء، روي عن أ
عن أمه عن  ، روى عطاف بن خالد٣وخالته عمرة بنت عبد الرمحن وطائفة وعداده يف صغار التابعني

، وقيل كان رزقه يف الشهر ثالثة مائة ٤ضطجع على فراشه منذ أربعني سنة اأنه ما: زوجة إبن حزم
  . ٥دينار

  ):وايل مكة(موي عبد العزيز بن عبد اهللا بن أسيد األ  ـ ٦
أقر عمر على مكة عبد العزيز بن عبد اهللا األموي وايل سليمان بن عبد امللك، وثقة النسائي وابن 

  . ٦حبان تويف يف خالفة هشام بن عبد امللك

  ):وايل مصر(رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمي ـ  ٧
ى مصر عبد امللك  بن أن عمر بن عبد العزيز أقر عل: ذكر ابن تغري بردى خرباً انفرد به وهو

رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمي املصري الذي كان حسن السرية عفيفاً عن األموال ثقة فاضالً 
سعد وغريه، مث عزله يف شهر ربيع األول سنة تسع وتسعني بن عادالً بني الرعية روى عنه الليث 

  . ٨ة بن الصباح وويل مكانه أيوب بن شرحبيل بن أكسوم بن أبره٧دون أن يذكر سبب عزله
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  ):وايل املغرب(اهللا بن أيب املهاجر املخزومي  إمساعيل بن عبيد ـ ٨
كان حسن السرية، ) هـ١٠٠(ويقال سنة ) هـ٩٩(كان صاحلاً فاضالً زاهداً قدم أفريقية سنة 

سار فيهم باحلق فأسلم على يديه عامة الرببر وكان حريصاً على إسالمهم وكان عمر يرسل إليه 
اهللا سنة  دعوة أهل الذمة للدخول يف اإلسالم، فيقرأها عليهم توىف إمساعيل بن عبيدبالرسائل ل

  . ١)هـ١٣٢(
األمري الشهري، إستعمله عمر على األندلس وأمره أن مييز أرضها و ): باألندلس( بن مالك حالسم  ـ ٩

ا سنة خيرج منها ماكان فتحه عنوة فيا خذ منه اخلمس وأن يكتب إليه بصفة األندلس، فقدمه
  . ٢أمره به عمر، واستشهد غازيا  بأرض الفرجنةا وفعل م) هـ١٠٠(

ين كانوا عند ذنهم على األقاليم والواليا ت واليهؤالء من أشهر والة عمر بن عبد العزيز الذين ع
  . حسن الظن

  
  :حرص عمر بن عبد العزيز على إنتقاء عماله من أهل اخلري والصالح: ثانيا 

راء البلدان خباصة هم نواب اخلليفة يف أقاليمهم، والواسطة بينه ورعيته ومهما كان إن عمال اخلليفة وأم
درجة من الدراية يف تصريف أمور السياسة إال أنه ال يستطيع حتقيق النجاح إال إذا أختار  اخلليفة على

له ووالته، وحني ـ عناية فائقة بإختياره عما رمحه اهللا ـعماله بعناية تامة، لذا عين عمر بن عبد العزيز 
نتبع أخباره يف هذا الصدد جند أن له شروطاً ال بد من حتققها فيمن خيتار العمل عنده، ومن أهم هذه 

التقوى، األمانة، وحسن التدين، فلما عزل خالد بن الريا ن الذي كان رئيسا للحرس يف عهد : الشروط
واهللا إنك لتعلم : هاجر األنصاري فقال نظر عمر يف وجوه احلرس فدعا عمرو بن املـالوليد بن سليمان 

يا عمرو أنه مابيين وبينك قرابة إال اإلسالم، ولكين مسعتك تكثر تالوة القرآن، ورأيتك تصلي يف موضع 
، وكان يكتب إىل ٣تظن انه ال يراك أحد فرأيتك حتسن الصالة، خذ هذا السيف قد وليتك حرسي

ا إال أهل القرآن، فإنه مل يكن عند أهل القرآن خري فغريهم إياكم أن تستعملوا على شئ من أعمالن: عماله
وإذا شك يف أمر من ينوي توليته مل يقدم على توليته حىت يتبني له . ٤أحرى بأن ال يكون عندهم خري

 ـ املؤمنني أمري يا ـمن كانت اخلالفة : حاله، فحني وىل اخلالفة وفد عليه بالل بن أيب بردة فهنأه وقال
رفتها، ومن كانت زانته فقد زنتها وإستشهد بأبيات من الشعر يف مدح عمر فجزاه عمر شرفته فقد ش
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هذا رجل له فضل، : خرياً، ولزم بالل املسجد يصلي، ويقرأ ليله واره، فهم عمر أن يوليه العراق، مث قال
، فأخرب بذلك تعطيين؟ فضمن له ماالً جليالً إن عملت لك يف والية العراق ما: فدس إليه ثقة له فقال له

 سيما ال، وكان يكره أن يويل أحداً ممن غمس نفسه يف الظلم أو عمل مع الظلمة١عمر، فنفاه وأخرجه
، وإذا كان من قبل عمر جيعل للعصبية والقرابة من البيت األموي وزنا يف تولية العمل، فإنه مل ٢احلجاج

العزيز جلس يف بيته وعنده أشراف يكن شئ من ذلك يف ميزان عمر فحدث األوزاعي أن عمر بن عبد 
تعرض علينا : أحتبون أن أويل كل رجل منكم جنداً من هذه األجناد ؟ فقال رجل منهم: بين أمية، فقال

ترون بساطي هذا؟ إين ال علم أنه يصري إىل بلى، وإين أكره أن تدنسوا علي بأرجلكم، : تفعله؟ قال ماال
وقد كان هلذا . ٣هيهات ني وأبشارهم حتكمون فيهم؟هيهاتفكيف أوليكم ديين؟ وأوليكم أعراض املسلم

النهج الذي متيزت به سياسة عمر بن عبد العزيز يف إختيار الوالة والعمال أثر يف اإلستقرار السياسي يف 
األقاليم، حيث رضي الناس سري عماله ومحدوا فعاهلم، إذ مل يكن يف عماله من هو على شاكلة احلجاج 

الشدة ويا خذهم بالتهمة، كما مل يكن منهم صاحب عصبية يرفع أناساً ويضع أخرين يتعامل مع الناس ب
  . ٤فيجدوا عليه يف أنفسهم

  
   :اإلشراف املباشر على إدارة شئون الدولة: ثالثاً

 عماله يتابعيتم يف دولته من أعمال صغرت أو كربت، وكان  أشرف عمر بن عبد العزيز بنفسه على ما
على ذلك أجهزت الدولة اليت طورها عبد امللك بن مروان، كالربيد، وجهاز هم وساعده ميف أقالي

اإلستخبارات الكبري املمتد يف أطراف الدولة والذي كان اخللفاء يستخدمونه يف مجع املعلومات، وعلى 
لرعية الرغم من عناية عمر بن عبد العزيز يف إختيار الوالة، إال أن هذا مل مينعه من العمل على متابعة أمر ا

وتصريف شئون الدولة وقد إشتهر عنه الدأب واجلد يف العمل حىت أصبح شعاره ال تؤجل عمل اليوم إىل 
جتزيه : فمن جيزي عين عمل ذلك اليوم ؟ قيل:  املؤمنني لو ركبت فتروحت، قالأمرييا : الغد، فقد قيل له

 :وقال  ميمون بن مهران. ٥حين عمل يوم واحد، فكيف إذ اجتمع علي عمل يومنيدف: من الغد قال
أرى ؟ أنت بالنهار يف ا بقاؤك على م  املؤمنني ماأمرييا : كنت ليلة يف مسر عمر بن عبد العزيز فقلت

 ميضي الكثري ـ رمحه اهللا ـ، فقد كان ٦ختلو عليه  مث اهللا أعلم مااآلنحوائج الناس وأمورهم وأنت معنا 

                                                 
1

 . ۱۸۲ـ تاريخ دمشق نقًال عن أثر العلماء في الحياة السياسية ص
2

 .۱۸۲ صـ أثر العلماء في الحياة السياسية
3

 . )٥/۱۳۲( سير أعالم النبالء 
4

 .۱۸۳ ـاسية ص أثر العلماء في الحياة السي
5

 . الحكم البن عبد ٥٥ـ سيرة عمر بن عبد العزيز ص
6

 . )٥/۳۷۱( الطبقات 



 

 278 

.. لف احلياة، السياسية واإلقتصادية واإلدارية، وغريهامن وقته لرسم سياسته اإلصالحية اليت مشلت خمت
حىت خلف رمحه اهللا كماً هائالً من تلك السياسات اليت متثل مواد نظام حكمه اإلصالحي الشامل، وقد 

يردفها بتوجيهات تربوية يذكر فيها  بعث هلذه السياسات إىل عماله لتنفيذها يف خمتلف األقاليم وكثرياً ما
، ١مرهم مبراقبته وتقواه فيما يعملون ويذرونأمانة امللقاة على عواتقهم، وخيوفهم باهللا ويعماله بعظم األ

، وأبلغ من أوامر العزل السياطوقد كان ملواعظ عمر وتوجيهاته أثر يف نفوس عماله أشد من وقع 
ن ينصرف  أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود األبد، وإياك أ أخييا: مرة إىل أحدهم واإلعفاء، فكتب

فلما قرأ عامله الكتاب طوى البالد حىت قدم على . بك من عند اهللا فيكون أخر العهد وإنقطاع الرجاء
، ومل ٢خلعت قليب بكتابك ال  أعود إىل والية أبداً حىت ألقى اهللا تعاىل: أقدمك ؟ قالا م: عمر، فقال له

رص على متابعة تنفيذها، وحتقق يكتف عمر ببعث تلك السياسات والتوجيهات إىل عماله، بل كان حي
يفتأ يسأل القادمني عن ذلك، فقال زيا د بن أيب زيا د املدين حني قدم على عمر  فال. آثارها على رعيته

وسألين عن أمور كان أمر ا باملدينة . .. فسألين عن صلحاء أهل املدينة ورجاهلم ونسائهم: من املدينة
  الركبان ىيركب فيلق ماً فركب هو ومزاحم، وكان كثرياً ماوخرج عمر بن عبد العزيز يو. ٣فأخربته

إن : وراءه، فقال هلما ويتحسس األخبار عن القرى، فلقيهما راكب من أهل املدينة وسأاله عن الناس وما
إين تركت املدينة والظامل : بل  أمجعه، فقال : ي وإن شئتما بعضته تبعيضاً، فقاالربشئتما مجعت لكما خ

ن تكون واهللا أل:  ا منصور والغين موفور، والعائل جمبور، فسر عمر بذلك وقالواملظلوما مقهور، 
وحني قدم عليه رجل من خراسان . ٤البلدان كلها على هذه الصفة أحب إيل مما طلعت عليه الشمس

ك أن هل ل:  بالده طلب من عمر أن حيمله على الربيد، فقال له عمر وقد إطمأن لسريتهإىلوأراد العودة 
ال تأت على عامل لنا إال نظرت يف سريته، فإن : فقال عمر. تعمل لنا عمالً وأمحلك ؟ فقال الرجل نعم

فمازال كتاب منه جييئنا يف عامل : قال مزاحم. وإن كانت قبيحة كتبت ا، كانت حسنة مل تكتب ا 
 متنوعة جبمع املعلومات، ونالحظ أن عمر بن عبد العزيز كان يهتم مبصادر. ٥فنعزله حىت قدم خراسان

لعلمه أن املعرفة الدقيقة بأمور الرعية والوالة حتتاج جلمع معلومات صحيحة اليت يبين عليها التوجيهات 
لقد آتت هذه املتابعة الدقيقة من عمر لعماله والتوجيهات . واألوامر والنواهي النافعة لألمة والدولة
قاليم، كما أن هذه التوجيهات واملتابعة من عمر جعلت العمال التفصيلية هلم مثارها يف إستقرار أحوال األ

سهم مبكان، فحدث إبراهيم ووالوالة يف حالة حتفز دائمة للعمل حيث كانت تلك التوجيهات تقع يف نف
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بكر بن حممد بن عمرو بن حزم يعمل بالليل كله بالنهار الستحثاث  رأيت أبا: بن جعفر عن أبيه قال
  .١عمر إياه

فقد بعث على خراسان ثالثة مفتشني، : ه اهللا يرسل املفتشني يف األقاليم ليا توه باألخباروكان رمح
يبحثون يف ظالمات الناس من نظام خراجها، الذي قرره عدي بن أرطاة على األهايل وأرسل مفتشاً إىل 

ميكن  الدولة ماولقد أعلن عمر يف إطار متابعته لشؤون . ٢العراق، ليا تيه بأخبار الوالة والناس فيها
أال ... إين برئ من ظلم من ظلمكم:...تسميته بالرقابة العامة، إذ كتب ال هل املوسم يف يوم احلج األكرب

ل كل مظلوم أال وأي عامل من عمايل رغب عن احلق، ومل وإنه ال  إذن على مظلوم دوين، وأنا معو
فله ما ، خاصة أو عامة ،  يف أمر يصلح اهللا به أال وأميا وارد. ..يعمل بالكتاب والسنة فال طاعة له عليكم

فقد أعلن يف أكرب جتمع إسالمي، بل . ٣نوى من احلسبة بني مائة دينار إىل ثالمثائة دينار، على قدر  ما
يوافق الكتاب والسنة،   الشجع ماديا ومعنويا  على مراقبته، ومراقبة عماله، واإلفصاح عن كل  ما

المية ال حتتاج إىل غري تعاليم الكتاب والسنة، إذا كان اإللتزام ا هدف وبطبيعة احلال فاألمة اإلس
  .٤منشود

  
  :التخطيط يف إدارة عمر بن عبد العزيز: رابعاً

، ٥العملية اليت تتخذ لتلبية إحتياجات املستقبل، وحتديد وسائل حتقيقها: يعرف التخطيط يف معناه العام بأنه
أن : احلاضر واملستقبل، ومن هذا التعريف العام ميكن أن نقولاجلسر بني : كما عرف التخطيط بأنه

. ٦أو حيا ته يف املستقبل، التخطيط يف اإلسالم هو اإلستعداد يف احلاضر ملا يواجهه اإلنسان يف عمله 
وعمر بن عبد العزيز مل يكن ليتخذ قراراً دومنا ختطيط، وتوخ لعواقب األمور، وأخذها بعني اإلعتبار، 

إين يل : يا رجاء:  التخطيط والتفكري يف األمور قوله لرجاءمهيةم املؤشرات على إدراك عمر ألولعل من أه
وكان عمر بن عبد العزيز يعتمد على اهللا مث مجع املعلومات والقدرة ، ٧عقالً أخاف أن يعذبين اهللا عليه

من عمل على : مرستشراف املستقبل وحتقيق األهداف املطلوبة، ففي ذلك يقول عواعلى حسن قرأا، 
، وقد كان عمر بن عبد العزيز يف ختطيطه يضع األهداف وخيتار ٨غري علم كان يفسد أكثر مما يصلح

                                                 
1

 .۱۸۸ـأثر العمالء ص) ٥/۳٤۷( الطبقات 
2

 . ۱۸۲ـ للزحيلي صيزالعز  عمر بن عبد
3

 . ۹۰ـ عمر البن الجوزي ص
4

 .٤۱۳ـ النموذج اإلداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز ص
5

 .۱٤۷ـ٬ المنيف ص  اإلدارة
6

 .۷۱ـ اإلدارة في اإلسالم للضحيات ص
7

 . ۲٦٦ـبن الجوزي ص عمر بن عبد العزيز ال
8

 .  البن الجوزي۲٥۰ـ سيرة عمر بن عبد العزيز ص
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ففي إطار بلورة األهداف كان هناك هدف رئيسي   ويبلور العمل يف خطهءاتالسياسات، وحيدد اإلجرا
ة واخلالفة الراشده، والقيا م يسعى عمر لتحقيقه أال وهو اإلصالح والتجديد الراشدي على منهاج النبو

بكل مقومات هذا املشروع اإلصالحي من إقامة العدل واحلق وإزالة الظلم، وإعادة اإلنسجام بني اإلنسان 
وبني الكون واحلياة وخالقهما يف إطار الفهم الشمويل لإلسالم وأما إختيار السياسات كأحد مقومات 

للتخطيط اإلداري، وال أدل على ذلك من عزم عمر على التخطيط، فإنه قد جتلى ذلك يف تطبيقات عمر 
، وأنه غري مستعد لإلستماع إىل أي جدل يف مسائل الشرع، ١اإلكتفاء بالكتاب الكرمي والسنة الشريفة

والدين، على أساس أنه حاكم منفذ وأن الشرع من جانبه على نفسه وعلى رعيته، كما ألزم الرعية 
ذا يف إطار حتديد وإختيار السياسة العامة، أما حتديد اإلجراءات كأحد ، ه٢بالتمسك بذلك الشرع القومي

مقومات التخطيط أيضاً، فإن ذلك يتضح من خالل اإلجراءات اليت حددها لتنفيذ هذه السياسة من اللقاء 
األول مع األمة عند وضع شروطاً لصحبته واليت قد بينتها فيما مضى وأما بلورة طريقة العمل، فإنه قد 

ـ وأن يكون أساس ٣ بأنه منفذ وليس مبتدع ـ أي منفذاً لتعاليم الدين وأن الطاعة ملن أطاع اهللاوضح
 وقد مارس عمر التخطيط ٤ والفجور والعدوانالظلمالعمل إقامة العدل واإلصالح واإلحسان بدالً من 

ر السياسة واحلكم، من حيث الشمول ومشل ختطيطه كافة ااالت، فلم يترك جماالً إال طرق بابه، يف أمو
والقضاء واإلقتصاد والتربية والتعليم والنواحي اإلجتماعية فضالً عن التخطيط لألمور العامة، كما أهتم 
ببعض األقاليم بشكل منفصل مثل خراسان والعراق وأهتم مبؤسسات تنظيمية أخرى مثل القضاء، وبيت 

  . ٥املال ووالة اخلراج وغري ذلك
  

  :ارة عمر بن عبد العزيزالتنظيم يف إد: خامساً
 مكمالً للتخطيط لبناء املتطلبات اإلجرائية لتنفيذ اخلطط، وقد جعل عمر بن عبد العزيز يأيتإن التنظيم 

  . التنظيم أهم أولويات العمل اإلداري ورسخ مفهوم التنظيم يف سلوكه اإلداري
ة أجزاء رئيسية، تأيت حتت مسئولية فمن حيث التنظيم اهليكلي للعمل، جنده قد جزأ أعمال الدولة إىل أربع

:  باإلضافة إىل تنظيمات أخرى مثل٦الوايل والقاضي وصاحب بيت املال واخلليفة: أربعة أركان هم

                                                 
1

 .۳٥ ـالحكم ص  سيرة عمر البن عبد
2

 .۳۹۷ـ النموذج اإلداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز ص
3

 .۳٥ ٬ ۳٦ـ سيرة عمر بن عبد العزيز ص
4

 . ۱۰۲ـ المصدر السابق ص
5

 .٤۰۰ـزيز ص النموذج اإلداري المستخلص من عمر بن عبد الع
6

 .٤۰۱ـ النموذج اإلداري المستخلص ص
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اخلراج واجلند والكتاب والشرطة واحلرس وصاحب اخلامت واحلاجب وغري ذلك وفيما يلي الالئحة 
  . ١التنظيمية ملسئوليات العمل يف عهد عمر بن عبد العزيز

  

  رئيس الدولة اخلليفة عمر بن عبد العزيز

  

     الشرطة   احلرس       احلاجب  الكاتب    اخلامت  عاونوناملستشارون وامل

    

    الوالة   بيت املال املركزي     دار ضرب العملة   الصدقات  ة      الربيدغائص ال  اخلراج واجلند 

  

  

  تون واملعلمون   الكاتب    اخلراج    الصدقات   الربيد    الشرطة   اجلواز   أمور احلرب عند احلاجة   القضاة  املف

  
وأما فيما يتعلق بالتنظيم من حيث اإلجراءات والعالقات بني اخلليفة والوالة والعمال وحتديد أوجه العمل 

 تسعى لتحقيق هذا الغرض وإيضاح هذا وأساليب التنفيذ فإنه ميكننا القول أن الكثري من كتب عمر لعماله
اجلانب التنظيمي من العملية اإلدارية، فعلى سبيل املثال، أوضح أسلوب التعامل بينه وبني املظلومني 
وكيفية اإلتصال بينه وبينهم، إذ باح دخول املظلومني عليه من غري إذن ومن صور التنظيم إعادة الكثري 

واخللفاء الراشدين، ومثال ) عليه الصالة والسالم(ه يف عهد الرسول من األمور والقضايا إىل ماكانت علي
، ومت )صلى اهللا عليه وسلم(ذلك أمره بإرجاع مزرعته يف خيرب إىل ماكانت عليه يف عهد رسول اهللا 

إين نظرت يف أمر فدك، :  إذكتب إىل أيب بكر بن حزم واليه على املدينة يقول٢)فدك(الشئ نفسه بشأن 
، وأيب )صلى اهللا عليه وسلم(يصلح، فرأيت أن أردها على ما كانت عليه يف عهد رسول اهللا فإذا هو ال 

                                                 
1

 . ٤۰۱ـ المصدر نفسه ص
2

مما لم يطأ نها  اهللا على رسوله لما نزل خيبر وهي خالصة لرسول اهللا٬ ألهاهي قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثالثة أفاء:  فدك

 .رة ونحل كثيراوَّفعليه خيل وال ركاب فيها عين 
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كما كتب إىل عماله بكل ما . ١بكر وعمر وعثمان، فأقبضها ووهلا رجالً يقوم فيها باحلق، وسالم عليك
ات وتنظيم العمال يتعلق بتنظيم األمور املالية والصدقات والضرائب واألمخاس والزكاة يف األموال واملمتلك

 وغري ذلك، كما أهتم عمر بتنظيم أمور  القضاء بإعتباره ٢التجارية ومن ليس له احلق يف ممارسة التجارة
السبيل الرئيسي للفصل بني الناس يف منازعتهم ومحاية حقوقهم، فكان لكل مصر أو والية قاضي يقضي 

، كعامر بن ٣أصلح علماء ذلك املصرمبا يف الكتاب والسنة وكان قضاته يف كل مصر أجل وأفقه و
خبيب احملاريب   حبمص، وعمر بن سليمان بن٥ بالكوفة واحلارث بن ميجد األشعري٤شرحبيل الشعيب

، وكان اإلعتبار األساسي يف التنظيم القضائي يف ٧ وغريهم، كما كان عمر ميارس القضاء بنفسه٦بدمشق
، وعندما إشتكى أهل مسرقند ٨ن التمادي يف الباطلنظر عمر هو مراجعة احلق، فالرجوع إىل احلق خري م

من قتيبة بن مسلم، عني هلم قاضي ليحكم يف هذه القضية وقد مرت معنا، ويف هذه احلادثة أدرك عمر بن 
عبد العزيز مبدأ الفصل بني السلطات على أمت وجه ذلك بأنه حينما عرف مظلمة أهل مسرقند مل يبث هو 

 وهو خليفة املسلمني ومل يعهد بذلك إىل عامله على مسرقند سليمان بن أيب ا، مع أنه كان يسعه ذلك،
السرى، خمافة  أن جيمع به اهلوى، أو أن تأخذه العزة باإلمث، وألنه عامل بإسم اخلليفة الذي أىب هو نفسه 

 ن القاضي الأن يبث باخلالف، ومل يفوض ذلك إىل القائد العسكري، بل أمر بأن جيلس هلم القاضي أل
به إال حلكم اهللا، يطبق أوامر الشريعة كما وردت، وهكذا أي يتأثر باإلعتبارات العكسرية أو السياسية، وال

حتقق ظن عمر بن عبد العزيز، وحكم القاضي بأن خيرج عرب مسرقند إىل معسكرهم، أي أنه أمرهم 
ظيم بيت اخلالفة، فقد كما مشلت تطبيقات عمر للتن. ٩غري مشروعة ن اإلحتالل وقع بصورةباجلالء، أل

أعاد تنظيمه مبا يتوافق مع نظرته يف أنه واحد من عامة املسلمني وأنه ليس يف حاجة إىل أة امللك، 
فانصرف عن كل  مظاهر اخلالفة اليت سادت قبله، وألغى بعض الوظائف، كصاحب الشرطة الذي يسري 

تنح عين مايل ولك ؟ إمنا أنا رجل : وقال له عمربني يدي اخلليفة باحلربة، كعادته مع اخللفاء السابقني له 
  .١٠من املسلمني مث سار وسار معه الناس

  

                                                 
1

 .  البن الجوزي۱۳۱ـ بن عبد العزيز ص سيرة عمر
2

 . ۸۳ـ۷۸ـالحكم ص  سيرة عمر ال بن عبد
3

 . ٤۰۳ـ النموذج اإلداري المستخلص من إدارة ص
4

 .۲۷۷ـ عمر بن عبد العزيز وسياسة رد المظالم ص
5

  .۲۸٤ـ المصدر نفسه ص
6

  .۲۸٥ـ المصدر نفسه ص
7

 .٤۰۳ـ النموذج اإلداري المستخلص من إدارة عمر ص
8

  .٤۰۳ـمصدر نفسه ص ال
9

 . )۱/٤۰۷( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالمي 
10

 .  البن الجوزي٦٥ـ سيرة عمر بن عبد العزيز ص
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  :الوقاية من الفساد اإلداري يف عهد عمر بن عبد العزيز: سادساً
سعى عمر بن عبد العزيز لتحقيق السالمة من الفساد اإلداري، باحلرص على سبل الوقاية منه، وسد املنافذ 

ة مثل اخليانة، والكذب والرشوة واهلدايا  للمسئولني واألمراء واإلسراف وممارسة على السموم اإلداري
الوالة واألمراء للتجارة وإحتجاب الوالة واألمراء عن الناس ومعرفة أحواهلم، والظلم للناس واجلور عليهم 

  :وغري ذلك وإليك شئ من التفصيل
  :التوسعة على العمال يف األرزاق ـ ١

اري رأى فيه عمر الوقاية من اخليانة أن وسع على العمال يف العطاء، رغم تقتريه كان أول إجراء إد
، فقد كان يوسع على عماله يف النفقة، يعطي ١على نفسه وأهله وأراد بذلك أن يغنيهم عن اخليانة

الرجل منهم يف الشهر مائة دينار، ومائيت دينار وكان يتأول أم إذا كانوا يف كفاية تفرغوا ال 
لو أنفقت على عيا لك، كما تنفق على عمالك؟ فقال ال  أمنعهم حقاً : ل املسلمني فقيل لهشغا

هلم، وال أعطيهم حق غريهم، وكان أهله قد بقوا يف جهد عظيم، فاعتذر بأن معهم سلفاً كثرياً 
  :، وذا اإلجراء أال وهو التوسع على عماله حيقق عمر أمرين هامني٢قبل ذلك

  . يدفع العمال من حاجة إىل اخليانة وسرقة أموال املسلمني نة، وماسد منفذ اخليا ـ أ

  . ٣ملسلمني وحوائجهماشغال ضمان فراغ الوالة والعمال واألمراء إل ـ ب
دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده : قال ميمون بن مهران :حرصه على الوقاية من الكذب ـ ٢

ال أجد شاهد : أبلغين أنه قال: قال  املؤمننيأمريله يا ما: عامله على الكوفة، فإذا متغيظ عليه، فقلت
أنظروا إىل هذا : فقال: قال. إنه مل يكن بفاعل: مري املؤمننيأيا : فقلت: قال: زور إال قطعت لسانه

واملقصود  فإن . ٤ إن مرتلتني أحسنهما الكذب ملرتلتا سوءـ مستنكراً ماقال ميمون ـالشيخ 
ك يسعى عمر إىل قطع دابر الفساد اإلداري بالتحذير من الوقاية الكذب أحد منازل السوء وبذل

  . ٥عما جير إليه الكذب والتحايل يف إختاذ القرارات
  :اإلمتناع عن أخذ اهلدايا  واهلبات ـ ٣

                                                 
1

 . ۳۱٤ـ النموذج اإلداري المستخلص من إدارة عمر ص

2
 .۳۱٥ـ البداية والنهاية نقًال عن النموذج اإلداري ص

3
 . ۳۱٥ـ النموذج اإلداري ص

4
 .  البن الجوزي۱۳٤ـ العزيز ص سيرة عمر بن عبد

5
 . ۳۱٦ـ النموذج اإلداري المستخلص من إدارة عمر ص
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يقبل اهلدية ؟ قال بلى، ولكنها لنا ) صلى اهللا عليه وسلم(أمل يكن رسول اهللا : رد على من قال له
 يا خذوا وخباصة هدايا  نما أبطل عمر أخذ اهلدايا  اليت كان الوالة األمويو، ك١وملن بعدنا رشوة

النريوز واملهرجان، وهي هدايا  تعطي يف مناسبات وأعياد الفرس، فكتب عمر بن عبد العزيز إىل 
عماله كتاباً، يقرأ على الناس، يبطل فيه أخذ التوابع واهلدايا ، اليت كانت تؤخذ منهم يف النريوز 

، كما أنذر والته وعماله من أن يتخذ أحداً منهم تلبية ٢ملهرجان وغريها من األمثان واألجوروا
طلبات اخلليفة أو أحد أهله شئ مسلم به، ومن ذلك ماحدث عندما أرسلت فاطمة بنت عبد 

، تطلب عسالً من عسل سينني أو لبنان، فبعث إليها، وأمي اهللا لئن ٣امللك إىل أبن معدي كرب
  . ٤ىل وجهكإ رلها، ال تعمل يل عمالً أبداً، وال أنظعدت ملث

  :النهي عن اإلسراف والتبذير ـ ٤
فقد إختذ قرارات تنم على حرص شديد على أموال املسلمني فكان أول إجراء له بعد توليه اخلالفة 

مراكب مل تركب : هو إنصرافه عن مظاهر اخلالفة، إذ قربت إليه املراكب، فقال ماهذه ؟ فقالوا
 ـ يعين  مواله ـيا مزاحم : يلي فتركها وخرج يلتمس بغلته، وقال ط، يركبها اخلليفة أول ماق

ضم هذه إىل بيت مال املسلمني، ونصبت له سرادقات وحجر مل جيلس فيها أحد قط، جيلس فيها 
يلي، قال يا مزاحم ضم هذه إىل أموال املسلمني، مث ركب بغلته، وأنصرف إىل  اخلليفة أول ما

ش والوطاء الذي مل جيلس عليه أحد قط، يفرش للخلفاء أول مايلون، فجعل يدفع ذلك برجله، الفر
وأخذ إجراء آخر حملاربة . ٥يا مزاحم ضم هذه ال موال املسلمني: حىت يفضي إىل احلصري، مث قال

 ما بال هذه:  ومها ينظران يف أمور الناسـ ميمون بن مهران ـاإلسراف يف الدولة، فحني قال له 
 اليت تكتب فيها بالقلم اجلليل، ومتد فيها وهي من بيت مال املسلمني ؟ فكتب إىل العمال ٦الطوامري

وقد مر معنا كتابه ال . ٧فكانت كتبه شرباً أو حنو ذلك: ميد فيه، قال أن ال يكتبوا يف طومار وال
 يف ذلك وكيف يب بكر بن حممد بن حزم األنصاري وايل املدينة يف قصة الشموع، وتوجيه عمر له

إذا جاءك كتايب هذا فأرق القلم، وأمجع اخلط وامجع احلوائج الكثرية يف : يكتب له عندما قال
ذلك . ٨الصحيفة الواحدة، فإنه ال حاجة للمسلمني يف فضل قول أضر ببيت ماهلم والسالم عليك

                                                 
1

 . ۱۸۹ـ سيرة عمر بن عبد العزيز البن الجوزي ص
2

 .۱۳٦ـالحكم ص  سيرة عمر بن عبد العزيز البن عبد
3

 . )سيناء( لم تمدنا المصادر ما إذا كان عامل لبنان وسينين 
4

 . ۳۱۷ـالنموذج اإلداري ص) ۱/٥۸۰( المعرفة والتاريخ للبسوي
5

 . ۳۳ـمر ال بن عبد الحكم صع سيرة 
6

 . )۱/٥۰۳(جمع طومار وهو الصحيفة٬ لسان العرب :  طوامير
7

 . ۸۸ـ سيرة عمر البن الجوزي ص
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 . ٥٥ـالحكم ص  سيرة عمر بن عبد العزيز البن عبد
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ن املسلم به أن هو شأن عمر يف كل أمر خيص مال املسلمني، صغر أو كرب ومع كافة الوالة، فإنه م
عمر لن يكون كذلك مع وايل املدينة فحسب بل هو كذلك مع غريه من الوالة والعمال فكان 

  .١يسعى للتوفري واإلقتصاد يف اإلنفاق من بيت املال، ليحول بذلك دون اإلسراف والبذخ

  :منع الوالة والعمال من ممارسة التجارة ـ  ٥
جر إمام والحيل لعامل جتارة يف سلطانه الذي هو عليه، نرى أن ال يت: قال يف كتاب له إىل عماله
، وذلك إدراك منه أن ٢ أموراً فيها عنت وإن حرص أن ال يفعلويصيبفإن األمري مىت يتجر يستأثر 

فإما أن ينشغل يف : ممارسة العمال والوالة للتجارة، ال ختلو من أحد أمرين، إن مل تكن اإلثنان معاً
ور واحتياجات املسلمني، وإما أن حتدث حماباة له يف التجارة ملوقعه، جتارته ومتابعتهما عن أم
من احلق يف شئ، وذا القرار سد عمر منفذاً خطرياً قد يؤدي إىل فساد  ويصيب أموراً ليست له

وبعد مثانية قرون جاء ابن خلدون وكتب يف مقدمته العظيمة بعد . ٣إداري قل ماتتوارى عواقبه
 الصادقة، وحكمته البالغة  يف نظرتهيصدق عمر بن عبد العزيز واسعة، ماجتارب طويلة ودراسة 

  .٤إن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا  معسرة للجباية: قال
  :فتح قنوات اإلتصال بني الوايل والرعية  ـ ٦

كانت احلاشية حول اخللفاء قبل عمر بن عبد العزيز قد حجبت الناس عن الوصل إىل اخلليفة وقد 
تسمح به مصاحلهم أما عمر بن  يشتهون وما  احلاشية سياجاً من حديد ال ينفذ منه إليه إال مابىن

أعلن باجلوائز واملكافأة املالية ملن خيربه حبقيقة احلال، أو يشري عليه بشئ فيه  عبد العزيز، فقد
ينا يف رد أما بعد فأميا رجل قدم إل: مصلحة املسلمني ومصلحة لدولتهم، وكتب إىل أهل املواسم

 بني مائة دينار إىل ثالمثائة بقدر ما مظلمة أو أمر يصلح اهللا به خاصاً أو عاماً من أمر الدين، فله ما
كما . ٥ به حقاً أ أو مييت باطالً، أو يفتح به من ورائه خرياًءيرى احلسبة وبعد السفر، لعل اهللا جيي

بينهم وبني الرعية ويسمعوا منهم أمر العمال والوالة، بأن حيرصوا على فتح قنوات اإلتصال 
ويتعرفوا على أحواهلم فإن ذلك مينع ممارسة الظلم والتعدي على حقوق األخرين ويتيح لكل فرد 

  .٦يريد دو ن اللجوء إىل أساليب وطرق ال متت لإلسالم بصلة طلب ما
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 . ۳۱۹ـ النموذج اإلداري المستخلص ص
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 . ۸۳ـالحكم ص  عبد سيرة عمر بن عبد العزيز البن
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 . ۳۲۰ـ النموذج اإلداري المستخلص من إدارة عمر ص
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  :حماسبته لوالة من قبله عن أموال بيت املال ـ  ٧
 بالقبض على وايل خراسان يزيد بن املهلب، وملا مثل بني يديه، ملا توىل عمر بن عبد العزيز أمر

كنت من سليمان باملكان : فقال. سأله عمر عن األموال اليت كتب ا إىل سليمان بن عبد امللك
الذي قد رأيت، وإمنا كتبت إىل سليمان ال مسع الناس به وقد علمت أن سليمان مل يكن ليا خذ 

أجد يف أمرك إال حبسك، فاتق اهللا وأد ماقبلك، فإا ا م:  فقال له.بشئ مسعت، وال بأمر أكرهه
 وقد كان عمر ١يسعين تركها، فرده إىل حمبسه، وبقي فيه حىت بلغه مرض عمر وال حقوق املسلمني

بن عبد العزيز يتحسس أخبار والته ويراقبهم وحياسبهم على تقصريهم فقد كتب إىل أحدهم 
  ). والسالم٢اكروك، فإما عدلت، وإما أعتزلتلقد كثر شاكوك وقل ش: (يقول

  
  :املركزية والالمركزية يف إدارة عمر بن عبد العزيز: سابعاً

أخذ عمر بن عبد العزيز مببدأ اجلمع واملوازنة بني املركزية والالمركزية خالل إدارته للدولة، بتطبيق 
 واإلجراءات اليت توضح ذلك، فقد كان أحدمها حبسب املوقف تبعاً ملعايري حمددة فإننا نورد بعض املواقف

فإين قد : . ..من األوامر اليت تدل على تطبيقه للمركزية ماضمنه رسالته إىل عامله على الكوفة، إذ قال
وهنا رجح عمر أن . ٣صلب حىت تراجعين فيه تعجل دوين بقطع وال وليتك من ذلك ماوالين اهللا، وال

املسألة البالغة األمهية، فقد يسبق السيف العزل، فال مصلحة لألمة مصلحة األمة يف تطبيق املركزية يف هذه 
يف التعجيل يف أمور القتل والصلب وكل سيلقي جزاءه طال الوقت أم قصر، فقد كان عمر يرجح 

، وهناك أمور ٥، فما بالك به يف أمر أهم، وهو إزهاق األرواح٤التحقيق العادل على التحقيق الصارم
ح عمر لعماله ووالته وقضاته أنه ال بد من الرجوع إليه فيها متخذاً أسلوب أخرى أعم وأمشل، أوض

تبتلى به األمة، وليس هلا سابقة يف قرآن أو سنة، إذ كتب إىل عماله يبني هلم  املركزية فيها، وهي كل ما
نة النيب س حدث  من األمور اليت تبتلى األمة ا، مما مل حيكمه القرآن وال ما وأما: . ..سياسته، فقال

يقضي فيها دونه  ، فإن وايل أمر املسلمني وإمام عامتهم، ال يقدم فيها بني يديه، وال)صلى اهللا عليه وسلم(
، ويف جمال آخر رأى ضرورة أسلوب املركزية، حيث ٦وعلى من دونه رفع ذلك إليه، والتسليم ملا قضى

ا مرتبطة باخلليفة مباشرة، كما جعل للعراق أكثر من وال، وأصبحت خراسان وسجستان وعمان كل منه
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 .) ٤٦۲ ٬ ٤٦۱ ۷/٤٦۰٬( تاريخ الطبري 
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هذا . ١فريقيةإعني واليا  على األندلس من قبله رغبة منه يف اإلعتناء بإقليم األندلس دون اإلرتباط بوايل 
  . مما يدل على أن عمر بن عبد العزيز كان يا خذ باملركزية وضرورة الرجوع إليه

  
  :التاليةوأما مايدل على ممارسته الالمركزية فنورد املواقف   ـ 

فإين أكتب إليك آمرك : أما بعد: روي أن عمر كتب إىل عروة بن حممد عامله على اليمن، يقول
تعرف أحداث  تعرف بعد مسافة مابيين وبينك، وال أن ترد على املسلمني مظاملهم فتراجعين وال

ء، املوت، حىت لو كتبت إليك أن أردد على مسلم مظلمة شاة، لكتبت أرددها عفراء أو سودا
 ويبدو يف هذا القرار دقة متناهية يف حتديد الشئ ٢تراجعين فانظر أن ترد على املسلمني مظاملهم  وال

، وهذا ٣ركزية والالمركزية وماحداه هنا إىل تبين الالمركزية من مصلحة لألمةاملرغوب فيه من امل
أما : ن أرطاة يقولموقف آخر فيه داللة على رغبة عمر يف إتباع الالمركزية فقد كتب إىل عدي ب

مني يف احلر والربد، تسألين ل من املسـ أي يتعبه بإرساله إليه ـفإنك لن تزال تعني إيل رجالً : بعد
 فإذا ـمي اهللا حلسبك باحلسن، يعين ـ احلسن البصري أعن السنة، كأنك إمنا تعظمين بذلك، و

لالمركزية وعدم مراجعته يف فكان عمر يؤثر ا. ٤أتاك كتايب هذا فسل احلسن يل ولك وللمسلمني
املسائل الروتينية طاملا هناك من يثق بعلمه، مثل احلسن البصري رمحه اهللا، فاحلسن أهل ال ن يسأل 

، ويف هذا املوقف لفتة عمرية يف تقدير وتبجيل وإحترام ٥لعمر، ولعدي الوايل وللمسلمني كافة
 به، فاألمم تنهض عندما حتترم علمائها العلماء الربانيني كاحلسن البصري وإنزاله مقامه الالئق

  . الربانيني وترتهلم املنازل اليت يستحقوا
لقد مارس عمر مبدأ املوازنة بني املركزية والالمركزية وكانت له معايري وعوامل تدفعه إىل أي شئ 

  :منها ميكن تلخيصها فيما يلي
  . إرتباط املوقف أو اإلجراء مبصلحة عامة أو خاصة ـ ١

ية األمر الذي سيحدد فيه ممارسة املركزية أو الالمركزية فاإلجراء الذي يتعلق بالقتل والصلب أمه ـ ٢
  . كون املركزية فيه أصلحتمثالً حري أن 

  . د يف القرآن أو السنة فهي من األمهية مبكانرمستجدات األمور مما مل ي ـ ٣
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 . ۱۰۷ـ اإلدارة في العصر األموي٬ نجدة الخماش ص
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 . )٥/۳۸۱( الطبقات 
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 . ۳۲٤ـ النموذج اإلداري المستخلص من إدارة عمر ص

4
 . )٥/۳۰۷(ولياء ة األي حل۳۲٤٬ـ المصدر نفسه ص
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 . ۳۲٤ـ المصدر نفسه ص
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  . مراعاة البعد اجلغرايف بني اخلليفة والوالة ـ ٤

  . قد ينجم عن ذلك من ضرر قد يصل إىل املوت ة الوقت ومامراعا ـ ٥

  . وجود من يعتمد عليه ويطمئن له ولعلمه ويثق به ـ  ٦

  . التأثري على سرعة وسالمة اإلجناز يف العمل ـ  ٧

  .١مراعاة منح الثقة للقضاة والوالة والعمال ـ  ٨
ارية بني املركزية والالمركزية، باملوازنة يف ظل هذه املعايري مجع عمر بن عبد العزيز يف ممارسته اإلد  

بينهما، وحتديد الدرجة املالئمة يف ممارسته لكل منهما، وبذلك يتوافق عمر مع منظري وعلماء 
  .٢اإلدارة يف إدراك أبعاد هذا املبدأ

  
  :مبدأ املرونة يف إدارة عمر بن عبد العزيز: ثامناً

احلوار والفكر وتنفيذ األوامر والتقيد ا ومن تلك الشواهد، مارس عمر بن عبد العزيز املرونة يف التفاهم و
مينعك أن متضي ملا تريد  بت ماأيا : أن عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز قال: روى ميمون بن مهران ما

يا بين إمنا أروض الناس رياضة : قال. كنت أبايل لو غلت يب وبك القدور يف ذلك من العدل ؟ فواهللا ما
ين ال أريد أن أحيي األمور من العدل، فأوخر ذلك حىت أخرج معه طمعاً من طمع الدنيا  الصعب، وإ

أردت من احلق، حىت بسطت هلم من ا ماطاوعين الناس على م: وقال عمر. ٣فينفروا هلذه ويسكنوا هلذه
من املرونة  ذا اإلعالن منذ توليه اخلالفة، أن حتقيق األهداف يتطلب شيئاً ى، فقد أبد٤الدنيا  شيئاً

والتغاضي، فليس األمر كما يرى ولده بأن ال مانع لديه من أن تغلي م القدور يف سبيل حتقيق العدل، 
  : دار بينهم من حواراوهذا موقف آخر مع إبنه عبد امللك وإليك م. ٥بصرف النظر عن أي اعتبار أخر

  حق اهللا فيها ؟مايؤمنك أن تؤتى يف منامك، وقد رفعت إليك مظامل مل تقضى : اإلبن

يا بين إن نفسي مطييت، إن مل أرفق ا مل تبلغين، إين لو أتعبت نفسي وأعواين مل يك ذلك إال : األب
قليالً حىت أسقط ويسقطوا، وإين ال حتسب يف نوميت من األجر مثل الذي أحتسب يف يقظيت، إن اهللا جل 

يا . مآلية واآليتني حىت أسكن اإلميان يف قلوثناؤه لو أراد أن يرتل القرآن مجلة ال نزله، ولكنه أنزل ا
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 . ۳۲٦ـ النموذج اإلداري المستخلص من إدارة عمر ص
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 . ۳۲٦ـنفسه ص  المصدر
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هم أهل القدرة والعدد وقبلهم ماقبلهم، فلو ) األمويني(أمر هو أهم إيل من أهل بيتك  مما أنا فيه...بين
مجعت ذلك يف يوم واحد خشيت إنتشاره علي ولكين أنصف من الرجل واإلثنني، فيبلغ ذلك من وراءه 

سابقة، يقدم لنا عمر فقهه احلاذق يف إدارة احلركات اإلصالحية التجديدية يف اآلثار ال ١فيكون أجنح له
إين لو أتعبت : ففي قوله. ٢وتسيري الربامج اليت تستهدف إسقاط الظلم واإلستغالل ونشر العدل واملساواة

 وأن إن طاقة اإلنسان حمدودة،: فبني رمحه اهللا. نفسي وأعواين مل يك ذلك إال قليالً حىت أسقط ويسقطوا
القابلية على حتمل اجلد الصارم هلا حدودها هي األخرى، واإلنسان يف تقبله ال لتزاماته يف حاجة ضرورية 
إىل وقت كاف لتمثل هذه اإللتزامات من الداخل وحتويلها إىل مبادئ وقيم ممزوجة بدم اإلنسان 

اإلنسان  امات حدودوأعصابه، ومتشكلة يف بنيته وخالياه، وبدون هذا سوف لن جتتاز هذه اإللتز
الباطنبة، وستظل هناك مكدسة على أعتاب احلس اخلارجي وطاملا ظل هذا التكديس يزداد ثقالً يوماً بعد 

ومما يلفت  ...٣ يوم ال حمالة  يسقط فيه اإلنسان حتت وطأة هذا الثقل املتزايد غري املتمثلأيتيوم، فسوف ي
إن عمر هنا يؤكد . بلغ ذلك من وراءه فيكون أجنح لهولكين أنصف الرجل واإلثنني في :..النظر عبارته

 فكثريون هم أولئك الذين طرحوا أقواالً ـ اإلصالح والتجديد ـعلى أمهية اإلجناز وعلى دوره يف حتقيق 
أعلنوا فيها عن عزمهم على أحداث ثورة حقيقية إنقالب جيتث اجلذور العفنة ويبدأ الزرع من جديد، 

أما عمر هذا املصلح الكبري . ..طرحوا أقواالً: سقطوا وسقطت مبادؤهم ال ملبثوا أن  ولكن هؤالء ما
يطرحها بالعنف واإلكراه ودومنا ختطيط، وإمنا لينصف  والفقيه احلاذق، فإنه يريد أن يطرح أفعاالً، وال

 يف الرجل واإلثنني فيبلغ ذلك من وراءمها حىت يسري اإلصالح يف نفوس األمة أىن كانت، سريان الضياء
، ٤مث إن عمر هذا الذكي املرن مل يشأ أن خيرج شيئاً إال ومعه طرف من الدنيا يستلني به القلوب. الظالم

ميكن ال حد أن يقول أن هذا ميثل تنازالً من عمر بن عبد العزيز عن أهداف إصالحاته الشاملة صوب  وال
لية أمته، يسعى إىل التنازل، ولو عرفنا عمر منذ محل مسئو ألن ما . ..إصالح جزئي يقوم على الترقيع

شرباً واحداً، عن األهداف اليت طرحها القرآن الكرمي والسنة، ولكنه هنا يقدم فقه األسلوب احليوي الذي 
نفجار إن الضغط املستمر يولد اإلنفجار، ومهما كان سخف هذا اإل. .. تتأتى به تلك األهداف كاملة

 كان بإمكان القادة واملسئولني جتاوز هذا احلريق والدمار عن وعبثه فإنه ال بد وأن حيرق ويدمر، وإذا
 ؟ فعندما قال له أبنه عبد ٥طريق اإللتزام أسلوب حيوي ينسجم وبنية اإلنسان النفسية، فلماذا ال يسلكوه

: يا بين: اهللا وإين جاشت يب وبك القدور فماذا كان جواب اخلليفة املرن مرأنفذ أل:  املؤمنني أمريامللك يا
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إن بادهت الناس مبا تقول أحوجوين إىل السيف وال خري يف خري ال حييا  إال بالسيف ال خري يف خري ال 
 ومما مضى ٢إن خليفة ذا املرونة وذا الذكاء ال ميكن أن جيزع عن أهدافه يوماً. ١حييا  إال بالسيف

اسة إقامة العدل ونشر اإلسالم، يتضح أدلة مرونة عمر يف إدارته فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة، سي
  :، وإليك هذه الشواهد يف تنفيذ مبدأ املرونة٣وبناء دولة العقيدة

  :فال حيملنك إستعجالنا إيا ك أن تؤخر الصالة يف ميقاا ـ ١
كلنا : أيكم يعرف هذاالرجل الذي بعثناه إىل مصر ؟ قالوا: خرج عمر على حرسه يوماً، فقال

فليذهب إليه أحدثكم :  قالـ مبهمة إىل مصر قبل وقت ليس ببعيد  وكان قد كلف رجالًـنعرفه 
وذلك يف يوم مجعة، فذهب إليه الرجل فظن الرسول أن عمر بن عبد العزيز :  قالـسناً فليدعه 

ال روع : ال تعجلين حىت أشد على ثيايب، فشد عليه ثيابه، فأتى عمر، فقال: إستبطأه فقال له
، فال تربح حىت تصلي اجلمعة، وقد بعثناك ال مر عجلة من أمر املسلمني عليك، إن اليوم يوم اجلمعة

، فأبدى عمر يف هذا املوقف مرونة يف ٤فال حيملنك إستعجالنا إياك أن تؤخر الصالة عن ميقاا
  .٥التنفيذ، رغم أنه رسل مندوبه ال مر يهم املسلمني إجنازه على عجل

  :هال أقمت حىت تفطر مث خترجـ  ٢
مر بن عبد العزيز عامله على خراسان، فما كان من العامل إال أن أسرع باملغادرة إىل إستدعى ع

مره وعندما وصل إىل مقر اخلالفة يف دمشق ورأى اخلليفة مالمح التعب واإلجهاد  اخلليفة تنفيذاً ال
قد صدق من وصفك : يف شهر رمضان، فقال له عمر: مىت خرجت ؟ فقال: على وجهه، سأله

  .٦ هال أقمت حىت تفطر، مث خترج!!باجلفاء 
  :التعنت الناس وال تعسرهم وال تشق عليهم ـ ٣

، ٧نففرضوا لرجل زم: ـ وكان على ديوان دمشق، قال ذكر ابن سعد أن ـ ميمون بن مهران
فشكوين إىل عمر بن .  ينبغي أن حيسن إليه فأما أن يا خذ فريضة رجل صحيح فالالزمن: فقلت

إذا أتاك هذا فال تعنت : فكتب إيل: قال. إنه يتعنتنا ويشق علينا، ويعسرنا: عبد العزيز، فقالوا له
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، فكتب إليه عمر إنطالقاً من مبدأ املرونة ١ ذلكب عليهم فإين ال  أحق، وال تشمالناس وال تعسره
  . وتسهيل األمور

  :املرونة يف احلوار والتفاهم ـ ٤
 كما مر معنا مع ـوبه يف حواره ومناظراته فقد كان احلوار اهلادي ومقارعة احلجة باحلجة أسل

دخل على عمر أناس من احلرورية، فذاكروه شيئاً، فأشار إليه بعض :  فقد حدث أنـاخلوارج 
جلسائه أن يرعبهم، ويتغري عليهم فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق م حىت أخذ عليهم، ورضوا 

ا خرجوا ضرب عمر ركبة رجل يليه من منه أن يرزقهم ويكسوهم مابقي فخرجوا على ذلك، فلم
، ٢تكوينه أبداً يا فالن إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك، دون الكي فال: أصحابه، فقال

  .٣وأبدى مرونة يف كافة أساليب التعامل معهم
  :املرونة الفكرية ـ ٥

 أن ـ  كما مر معناـكان عمر يتحلى باملرونة الفكرية، متجنباً اجلمود والتشدد، فقد حدث 
أرسل عمر يزيد بن أيب مالك، واحلارث بن حممد، ليعلما الناس السنة وأجرى عليهم األرزاق، 

كنت ال خذ على علم علمنيه اهللا أجراً، فذكر ذلك لعمر،  ما: فقبل يزيد ومل يقبل احلارث  وقال
 حمدداً جتاه العاملني،  فلم يتخذ موقفاً.٤مبا صنع يزيد بأساً، وأكثر اهللا فينا مثل احلارث نعلم ما: فقال

رغم إختالف موقفهما جتاه قبول  األجر على تعليم الناس، فأيد أخذ األجر على التعليم، وأنه ال 
بأس فيه، مث دعا اهللا أن يكثر من أمثال احلارث، فاتضحت مرونته يف تأييد املوقفني يف آن واحد، 

تامة، أن مبدأ املرونة مطلوب وضروري رغم إختالفهما ويايت ذلك يف إطار ماعرب عنه عن قناعته ال
مل خيتلفوا، ال م لو مل خيتلفوا، مل ) حممد صلى اهللا عليه وسلم(مايسرين لو أن أصحاب : حىت قال

 فهذه ٦، محر النعم)صلى اهللا عليه وسلم(مايسرين بإختالف أصحاب النيب : وقال. ٥تكن رخصة
 تكن املرونة عائقاً لتنفيذ القرارات، وحتقيق األهداف أدلة على تطبيق عمر ملبدأ املرونة يف إدارته ومل

  . ٧املرسومة، والوصول إىل املرامي والتطلعات
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  :أمهية الوقت يف إدارة عمر بن عبد العزيز: تاسعاً
كان عمر بن عبد العزيز يقضي جل وقته، أن مل يكن كله يف تسيري أمور الدولة أويف عمل فيه مصلحة 

 من العبادة، فكان يقضي ليلته يف الصالة واملناجاة وكان ال يكلم أحداً بعد أن األمة أويف أداء حق اهللا
 أي يف اإلنسان ـ ـإن الليل والنهار يعمالن فيك : ، ويف إطار إغتنام الوقت نسب إىل عمر قوله١يوتر

ور وإختاذ ، وكان يغتنم الوقت يف األعمال الصاحلة ويف سرعة التوجيه والبت السريع يف األم٢فاعمل فيهما
كان منه  القرارت اإلدارية، وتاليف كل من شأنه تأخري أو عمل أو مصلحة، فإن أهم األدلة على ذلك ما

 ـفلما دفن سليمان : احلكم ورواها قائالً  ثالثة قرارات، حتدث عنها ابن عبدصدارمن سرعة إجراء إل
كتب، مل يسعه فيما بينه وبني  دعا عمر بدواة وقرطاس، فكتب ثالثة ـوكان دفنه عقب صالة املغرب 

هذه  ما: اهللا عز وجل أن يؤخرها، فأمضاها من فوره، فأخذ الناس يف كتاباته إياها هنالك يف مهزه يقولون
هذا الذي يكره مادخل فيه، ومل . العجلة ؟ أما كان يصرب إىل أن يرجع إىل مرتله ؟ هذا حب السلطان

وكان الكتاب ، نه حاسب نفسه ورأى أن تأخري ذلك ال يسعهيكن بعمر عجلة وال حمبة ملا صار إليه، ولك
 املسلمني ااهدين يف القسطنطينية بعد أن س هو شخصيا  يف شئ، بقدر ما ميهاألول عن أمر ال  ميس

أصام من اجلوع والضنك، وأشتد م األمر أمام عدوهم فأمر برجوع مسلمة بن عبد امللك من 
 فيما بينه وبني اهللا عز وجل أن يليب شيئاً من أمور هرأى عمر أنه ال  يسعالقسطنطينية ورفع احلصار فقد 

، حقاً إن احلال الذي كان عليه ٣املسلمني، مث يؤخر قفلهم ساعة، فذلك الذي محله على تعجيل الكتاب
جماهدوا القسطنطينية ال حيتمل التأخري يف قرار عودم على اإلطالق فكان اإلجراء املناسب يف الوقت 

وكتب بعزل أسامة بن زيد التنوخي وكان على خراج مصر فعزله لظلمه وغشمه وتسلطه،  ، ٤املناسب
، وكان عمر يهتم بالوقت من حيث إختيار الوقت ٥كما كتب بعزل يزيد بن أيب مسلم عن إفريقية لظلمه

بالغة ال بالغ عالن التوجيهات أو القرارات اإلدارية وسهولة إبالغها، فكان حني يستخدم الاملناسب إل
الناس يراعي الوقت األكثر مالئمة سواء من حيث كثرة اتمعني أم من حيث قدسية املكان وحرمته 
،وبالتايل زيادة اإلهتمام مبا يكون فيه ،أال هو املوسم السنوي موسم احلج ليخطب يف املسلمني أو يكتب 

األمهية من أمورهم، إذ يتحقق بإختيار ذلك إىل املسلمني يف يوم حجهم األكرب مبا يراه على قدر كبري من 
نشر التوجيه أو القرار أو اإلجراء يف أكرب عدد من املسلمني، من كل بلد : الوقت املناسب أمرين، أحدمها
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. ١من بلدام، والثاين سرعة اإلنتشار الذي حيققها إعالن القرار أو التوجيه يف هذا اجلمع يف ذلك الوقت
فإين أشهد اهللا وأبرأ إليه يف الشهر احلرام والبلد : أما بعد:  املوسم الذي جاء فيهومن ذلك كتابه إىل أهل

احلرام، ويوم احلج األكرب إين برئ من ظلم من ظلمكم، وعدوان من إعتدى عليكم، أن أكون أمرت 
ك بذلك أو رضيته أو تعمدته إال أن يكون ومهاً مين، أو أمراً خفي علي مل أتعهده وأرجو أن يكون ذل

وأنا معول كل  موضوعاً عين مغفوراً يل إذا علم مين احلرص واإلجتهاد، أال وإنه ال  إذن على مظلوم دوين
مظلوم، أال وأي عامل من عمايل رغب عن احلق ومل يعمل بالكتاب والسنة فال طاعة له عليكم، وقد 

م، وال أثرة على فقرائكم يف صريت أمره إليكم حىت يراجع احلق وهو ذميم، أال وإنه ال دولة بني أغنيائك
شئ من فيئكم، أال وأميا وارد ورد يف أمر يصلح اهللا به خاصاً أو عاماً من هذا الدين فله مابني مائيت دينار 

 من احلسنة وجتشم من املشقة ،رحم اهللا إمرءاً مل يتعاظمه سفر جيئ ىإىل ثالث مائة دينار على قدر ما نو
أن أشغلكم عن مناسككم لرمست لكم أموراً من احلق أحياها اهللا لكم اهللا به حقاً ملن وراءه، ولوال 

وأموراً من الباطل أماا اهللا عنكم، وكان اهللا هو املتوحد بذلك فال حتمدوا غريه، فإنه لو وكلين إىل 
فهذا كتاب عظيم من أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز يف حماربة الظلم . ٢نفسي كنت كغريي والسالم

 العدل فهو قد سعى جاهداً يف رد املظامل اليت عرف عنها، ولكنه يتوقع أن هناك مظامل مل تصل وإقرار
إليه، فكتب هذا الكتاب وأعلنه يف موسم احلج الذي يضم وفوداً من أغلب بالد املسلمني، لتربأ ذمته من 

 من الظلم، وربط يءمظامل خفية مل تبلغه، وأعلن يف هذا الكتاب براءته من الوالة الذين يقع منهم ش
طاعتهم بطاعة اهللا تعاىل، فهو ذا جيعل كل فرد من أفراد األمة رقيباً على أمري بلده، يسعى يف تثبيته إذا 

 يف هذا الكتاب ختصيص مبلغ من املال ملن يسعى يف ءومن أروع ما جا... استقام ويف تقوميه إذا أحنرف
راد أن يسافر من أجل ذلك حىت ال يفقد به التفكر يف إصالح أمور األمة، ويف ذلك ضمان النفقة ملن أ

 إليه من اإلصالح الذي حتقق على هتامني تلك النفقة، مث خيتم كتابه بشكر اهللا جال وعال على ما وفق
يكون إال لطف اهللا جل  يديه، وهذا مثل من اإلخالص القوي هللا تعاىل حبيث يتالشى حظ النفس وال

ا دليل على تطبيق عمر ملبدأ حتري ومراعاة أمهية الوقت، حيث مل يقتصر فهذ. ٣وعال وتوفيقه ومعونته
عمر يف إدارته للوقت على أغتنام الوقت وإدراك أمهيته، بل كانت إدارة كاملة لكل  مقتضيا ت إغتنام 

يتعلق به من ضرورة سرعة إختاذ القرارات والتوجيه يف األوقات املناسبة والعمل على  ما الوقت وكل
  .٤التأخري وأسبابه ودوافعهتاليف 
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  :مبدأ تقسيم العمل يف إدارة عمر بن عبد العزيز: عاشراً

كان عمر بن عبد العزيز قد أشار بصراحة إىل مبدأ تقسيم العمل ومهام املسئولية للدولة، فقد كان يف 
 ال يثبت إال إن للسلطان أركاناً: . ..كتابه كتبه إىل عقبة بن زرعة الطائي، بعد أن واله خراج خراسان

 هذا من .١ يعين اخلليفةـا، فالوايل ركن، والقاضي ركن، وصاحب بيت املال ركن، والركن الرابع أنا 
الوالية ويشملها الوايل : حيث التقسيم الرئيسي العام، فباإلضافة إىل األركان الرئيسية ال دارته وهي

الوايل لإلقليم، والقضاء وميثله القاضي، ومالية لإلقليم، والقضاء وميثله القاضي، ومالية الدولة وميثلها 
الدولة وميثلها رجل أو صاحب بيت املال والرابع السلطة العليا  للدولة رجل الدولة أو اخلليفة  وميثلها 

يتعلق بإمارة اجلهاد، فقد كان منصور بن  أمري املؤمنني، إال أن هناك تقسيمات فرعية ملهام الدولة  منها ما
وقسم . ٣، وعلى الصائفة كل من الوليد بن هشام، وعمرو بن قيس السكوين٢ية احلربغالب على وال

، ووىل احلرس ٤الكليب على الشرطة يتعلق باألمن الداخلي، إذا أستعمل عمر بن يزيد بن بشر أخر وهو ما
جواز عمر بن مهاجر بن أيب مسلم األنصاري، وحاجبه حبيش مواله وأنشأ نقاط العبور ووىل عليها، مثل 

، وقسم ثالث خيتص ٥ اآلن بنقاط اجلماركفمصر وكان عليها عمر بن رزيق األيلي، وهي ما يعر
، ٧ واخلامت، وعليه نعيم بن سالمة٦، ومنهم ليث بن أيب رقية أم احلكم بنت أيب سفيان)الكتاَب(بالكتابة 

 اخلراج عقبة بن زرعة وقسم يتوىل متابعة الشؤون املالية، وله تفريعات منها اخلراج ومن والته على
وهي متثل مؤسسة النقد يف . ٩الرمحن بن عتبة القرشي عبد اهللا بن ، والصدقات إذ وليها لعمر عبد٨الطائي

، وكذلك اخلراج املركزي وكان عليه صاحل بن جبري ١٠الوقت الراهن وليها لعمر بن أيب محلة القرشي
مر جمالس التعليم الدائمة يف املساجد، وكلف من ، وأما يف جمال التعليم والتثقيف فقد أنشأ ع١١الغداين

يقوم بالتفقيه والتعليم املتنقل يف البداية، كما كلف أناساً بالدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن 
سبق فقد كان هناك  باإلضافة إىل ما. ١٢يف مصر إىل ثالث فقهاء املنكر، وأقام دور اإلفتاء إذ جعل الفتيا
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 مثل والية الصالة ووالية احلج وتسيري أموره، والربيد وغري ذلك مما مل يسعفنا املقام واليا ت أخرى،
، فقد كان ١باإلحاطة والتفصيل له وهكذا كان عمر بن عبد العزيز يطبق مبدأ تقسيم العمل يف دولته

  . رمحه اهللا رجل دولة من الطراز األول
ن يعطي الوالة احلق يف تعيني وزرائهم، وتشكيل هذا وقد كان عمر بن عبد العزيز يف كثري من األحيا

جمالس شوراهم، وهلم حق اإلشراف على جيش الوالية، واحلفاظ على األمن الداخلي يف الوالية، 
اخل، هذه بعض املالمح واملعامل من فقه عمر بن . ...والنفقات الالزمة لكل والية مع األشراف واملتابعة

  . عبد العزيز يف إدارته للدولة
  

  :من أسباب جناح مشروع عمر بن عبد العزيز اإلصالحي  ـ 
  :كانت هناك عوامل متعددة سامهت يف جناح مشروعه اإلصالحي منها

صفاته الشخصية من العلم، والورع واخلشية والزهد والتواضع واحللم والصفح والعفو واحلزم   ـ ١
  .ة والتوجيه ومعرفة الناسوالعدل مع قدرات إدارية كبرية يف فن التخطيط والتنظيم والقياد

إمتالكه لرؤية إصالحية جتديدية واضحة املعامل، هدفها الرجوع بالدولة واألمة ملنهج اخلالفة  ـ  ٢
  .الراشدة على منهاج النبوة

  .التفاف األمة حول هذا املشروع عندما ملست صدق املشرف عليه وإخالصه ـ  ٣
 كانوا مؤهلني لقيادة الدولة واألمة، فلما جاءت وجود كوكبة من العلماء الربانيني يف عهده  ـ ٤

سند هلم  أالفرصة بوصول عمر بن عبد العزيز للحكم وأتاح هلم اال أبدعوا وأثبتوا جدارم يف ما
من مهام كربى وهذا درس مهم يف أمهية تكامل العلم الشرعي، واألمانة والتقوى مع القدرات 

، فذلك يساعدهم على حتكيم شرع اهللا من خالل مناصب القيادية يف شخصية العلماء الربانيني
  .الدولة وقيادة اجلماهري والتفاهم حول املشروع اإلسالمي الكبري

 بذلك التوفيق أيتاحلرص على حتكيم الشرع يف كل صغرية وكبرية، على مستوى الدولة واألمة  في  ـ ٥
 آَمُنوا((: الرباين قال تعاىل  اْلُقَرى  َأْهَل  َأنَّ  َواْلَأْرِضَوَلْو  السََّماِء  ِمَن  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحَنا )) ... َواتََّقْوا

  ).٩٦: ، اآليةألعرافا(
 بأحكام القرآن والسنة الشريفة على دولة عمر بن عبد العزيز رمحه زامتلأثر اإل  *

  :اهللا
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لشعوب تعطي العبد ويف حيا ة األمم وا) صلى اهللا عليه وسلم(إن التأمل يف كتاب اهللا وسنة رسوله 
 كتاب اهللا همعرفة أصيلة بأثر سنن اهللا يف األنفس والكون واآلفات وأوضح مكان لسنن اهللا وقوانين

: يةاآل، النساء)) (ُيِريُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن َلُكْم َوَيْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َوَيُتوَب َعَلْيُكْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم((: تعاىل
٢٦ .(  

باملطالعة يف سنته صلى ) صلى اهللا عليه وسلم(وسنن اهللا تتضح بالدراسة فيما صح عن رسول اهللا 
 من السنن، ومن ذلك شيءاهللا عليه وسلم فقد كان يقتنص الفرص واألحداث ليدل أصحابه على 

عرايب على قعود كانت ال تسبق، فحدث مرة أن سبقها أ) العضباء(أن ناقته صلى اهللا عليه وسلم 
كاشفاً ) صلى اهللا عليه وسلم(فقال هلم ) صلى اهللا عليه وسلم(له، فشق ذلك على أصحاب النيب 

 وقد أرشدنا كتاب ١) من الدنيا  إال وضعهشيءحق على اهللا أن ال  يرتفع (عن سنة من سنن اهللا 
َقْد : ((قال تعاىل. تاريخ والسرياهللا إىل تتبع آثار السنن يف األمكنة بالسعي والسري  ويف األزمنة من ال

 اْلُمَكذِِّبيَن  َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  َفاْنُظُروا  اْلَأْرِض  ِفي  َفِسيُروا  ُسَنٌن  َقْبِلُكْم  ِمْن  َوُهًدى  * َخَلْت  ِللنَّاِس  َبَياٌن َهَذا

 ِلْلُمتَِّقيَن معرفة السنن وأرشدنا القرآن الكرمي إىل ) ١٣٨ـ١٣٧: اآليتانآل عمران،  ())َوَمْوِعَظٌة
 َلا ((: بالنظر والتفكر قال تعاىل  َقْوٍم  َعْن  ُتْغِني اْلآَياُت َوالنُُّذُر  ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما  َماَذا  اْنُظُروا ُقِل

يونس،  ())نِّي َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظِريَنَفَهْل َيْنَتِظُروَن ِإلَّا ِمْثَل َأيَّاِم الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلِهْم ُقْل َفاْنَتِظُروا ِإ * ُيْؤِمُنوَن
  .)١٠٢ـ١٠١: اآليتان

  
  :من خصائص السنن اإلهلية

َما َكاَن َعَلى النَِّبيِّ ِمْن َحَرٍج ِفيَما َفَرَض اللَُّه َلُه ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ((: قال تعاىل: أا قدر سابق ـ ١

 اللَّ  َأْمُر  َوَكاَن  َقْبُل  َمْقُدوًراِمْن  َقَدًرا أي أن حكم اهللا تعاىل وأمره الذي ) ٣٨: يةاآلاألحزاب،  ())ِه
  .مل يشأ مل يكن شاء اهللا كان وما يقدره كائن ال حمالة وواقع ال حيد عنه، فما

 ُقُلوِب((: قال تعاىل: تتبدل تتحول وال أا ال  ـ ٢  ِفي  َوالَِّذيَن  اْلُمَناِفُقوَن  َيْنَتِه  َلْم  َمَرٌض َلِئْن ِهْم

 َمْلُعوِنيَن َأْيَنَما ُثِقُفوا ُأِخُذوا َوُقتُِّلوا َتْقِتيًلا * َواْلُمْرِجُفوَن ِفي اْلَمِديَنِة َلُنْغِرَينََّك ِبِهْم ُثمَّ َلا ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها ِإلَّا َقِليًلا
  ).٦٢ـ٦١ـ٦٠: اآلياتاألحزاب،  ())ِة اللَِّه َتْبِديًلاُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَّ* 
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ُسنََّة اللَِّه الَِّتي َقْد َخَلْت  * َوَلْو َقاَتَلُكُم الَِّذيَن َكَفُروا َلَولَُّوا اْلَأْدَباَر ُثمَّ َلا َيِجُدوَن َوِليا َوَلا َنِصيًرا((: وقال تعاىل

  ).٢٣ـ٢٢: اآليتانالفتح،  ())ْبِديًلاِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه َت
ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر َلُهْم َما َقْد َسَلَف َوِإْن َيُعوُدوا َفَقْد : ((قال تعاىل: أا ماضية ال تتوقف ـ ٣

  ).٣٨: اآليةاألنفال،  ())َمَضْت ُسنَُّة اْلَأوَِّليَن
 َعاِقَبُة ((: قال تعاىل :تهاأا ال ختالف والتنفع خمالفـ  ٤  َكاَن  َكْيَف  ِفي اْلَأْرِض َفَيْنُظُروا  َيِسيُروا َأَفَلْم

 َيْكِسُبوَن  َكاُنوا  َما  َعْنُهْم  َأْغَنى  َفَما  اْلَأْرِض  ِفي  َوآَثاًرا  ُقوًَّة  َوَأَشدَّ  ِمْنُهْم  َأْكَثَر  َكاُنوا  َقْبِلِهْم  ِمْن َفَلمَّا  * الَِّذيَن

 ُرُسُل  َيْسَتْهِزُئوَنَجاَءْتُهْم  ِبِه  َكاُنوا  َما  ِبِهْم  َوَحاَق  اْلِعْلِم  ِمَن  ِعْنَدُهْم  ِبَما  َفِرُحوا  ِباْلَبيَِّناِت  َبْأَسَنا  * ُهْم  َرَأْوا َفَلمَّا

 َوَكَفْرَنا ِبَما ُكنَّا ِبِه ُمْشِرِكيَن  ِإيَماُنُهْم * َقاُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوْحَدُه  َيُك َيْنَفُعُهْم  َلمَّا َرَأْوا َبْأَسَنا ُسنََّة اللَِّه الَِّتي َقْد َفَلْم

  ). ٨٥ـ٨٢: اآلياتغافر،  ())َخَلْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُروَن
  :الينتفع ا املعاندون ولكن يتعظ ا املتقونـ  ٥

 ِفي اْلَأْرِض ((: قال تعاىل  َفِسيُروا  ُسَنٌن  َقْبِلُكْم  ِمْن  َخَلْت  اْلُمَكذِِّبيَنَقْد  َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  َبَياٌن  * َفاْنُظُروا َهَذا

  .)١٣٨ـ١٣٧: اآليتانآل عمران، . ())ِللنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقيَن
  :أا تسري على الرب والفاجر ـ ٦

ثار املترتبة باآل تسري عليهم سنن اهللا وهللا سنن جارية تتعلق ـ واألنبياء أعالهم قدراً ـفاملؤمنون 
  .١على من إمتثل شرع اهللا أو أعرض عنه

ثار الدنيوية اليت ظهرت آثار دنيوية وأخرى أخروية أما اآلاهللا وللحكم مبا أنزل 
  :يف دولة عمر بن عبد العزيز فهي

  :اإلستخالف والتمكنيـ  ١
عظيماً بسبب  مكن اهللا له يف األرض متكيناً ـ رمحه اهللا ـحيث جند أن عمر بن عبد العزيز 

حرصه على إقامة شرع اهللا تعاىل يف نفسه وأهله ومن حوله وقومه وأمته وأخلص هللا يف مشروعه 
اإلصالحي الراشدي، فأيده اهللا عز وجل وشد أزره، فقد أخذ بشروط التمكني وعمل ا فتحقق 

 َوَعِمُلو((: له وعد اهللا قال تعاىل  ِمْنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  اللَُّه  َكَما َوَعَد  اْلَأْرِض  ِفي  َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم  الصَّاِلَحاِت ا

 َيْعُبُدوَنِني َلا   َأْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم  الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم  ِديَنُهُم  َلُهْم  َوَلُيَمكَِّننَّ  َقْبِلِهْم  ِمْن  الَِّذيَن اْسَتْخَلَف

                                                 
1

 ) .٦٦۹ ٬ ۲/٦٦۷(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي  



 

 298 

 ِبي َشْيًئا وهذه سنة ربانية نافذه ال تتبدل يف الشعوب واألمم اليت ). ٥٥: اآليةر، النو ())ُيْشِرُكوَن
  .تسعى جاهدة وجادة ال قامة شرع اهللا

  :األمن واإلستقرار ـ ٢
أن كانت الثورات يف العهد األموي على أشدها ضد النظام السائد، وخصوصاً من اخلوارج إال 

 الكثري منهم ولقد متيز عهده باألمن عمر بن عبد العزيز إستطاع باحلوار والنقاش أن يقنع
واإلستقرار بسبب عدله يف احلكم ورفعه للمظامل، واحترامه الكبري لكل شرائح اتمع، وحرصه 

 الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم ُأوَلِئَك َلُهُم ((:قال تعاىل. على تطبيق الشريعة يف كافة شؤون احلياة

  ).٨٢: اآليةاألنعام،  ()) َوُهْم ُمْهَتُدوَناْلَأْمُن
  :النصر والفتحـ  ٣

ميلك وحتققت فيه سنة اهللا يف نصرته ملن  إن عمر بن عبد العزيز حرص على نصرة دين اهللا بكل  ما
: ن اهللا ضمن ملن إستقام على شرعه أن ينصره على أعدائه بعزته وقوته، قال تعاىلينصره، أل

 اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌزَوَلَيْنُصَرنَّ ال(( الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اْلَأْرِض َأَقاُموا الصََّلاَة َوآَتُوا الزََّكاَة  * لَُّه َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ

 من ينصره فقد وعد اهللا). ٤١: اآليةاحلج،  ())َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة اْلُأُموِر
. ١يتكلم مبا ال  يعلم أنزل اهللا والا ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله، ال  نصر من حيكم بغري م

  .كما نرى يف حياتنا املعاصرة
  :العز والشرف ـ ٤

إن الشرف الكبري والعز العظيم الذي  سطر يف كتب التاريخ عن أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز 
وإن من يعتز باإلنتساب لكتاب اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم( وسنة رسوله متسكه بكتاب اهللا بسبب

الذي به تشرف األمة ويعلو ذكرها وضع رجله على الطريق الصحيح وأصاب سنة اهللا اجلارية يف 
َلَقْد َأْنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ((: قال تعاىل) صلى اهللا عليه وسلم(إعزاز وتشريف من يتمسك بكتابه وسنة رسوله 

 َأَفَلا َتْعِقُلوَن  يف تفسريه ــ رضي اهللا عنه : قال ابن عباس) ١٠: اآليةنبياء، األ ())ِكَتاًبا ِفيِه ِذْكُرُكْم
  .فهذه األمة ال تستمد الشرف والعزة إال من استمساكها بأحكام اإلسالم. ٢فيه شرفكم: هذه اآلية

  :بركة العيش ورغد احليا ة يف عهدهـ  ٥

                                                 
1

 ) .۲/۳۰٦(إلسالمي للصَّالَّبيِّ صفحات مشرقة من التاريخ ا 
2

 ) .۳/۱۷۰(تفسير ابن كثير  
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 َكذَُّبوا َوَلْو((: قال تعاىل  َوَلِكْن  َواْلَأْرِض  السََّماِء  ِمَن  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحَنا  َواتََّقْوا  آَمُنوا  اْلُقَرى  َأْهَل  َأنَّ

  ).٩٦: اآليةاألعراف،  ())َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن
 حقق اإلميان منة، فإن إقامة شرع اهللا تعاىل وتطبيق أحكامه جيلب لألمة بركات مادية ومعنوي

والربكات اليت يعد اهللا ا الذين يؤمنون ويتقون يف . والتقوى يكرمه اهللا ذا العطاء الرباين الكبري
حيددها، وإمياء النص القرآين يصور الفيض اهلابط  يفصلها النص وال توكيد ويقني، ألوان شىت، ال

بيان فهي الربكات بكل أنواعها  التفصيل و من كل مكان، النابع من كل مكان بال حتديد وال
. ١ هلم يف واقع اخليالأمل يتهي يتخيلونه، وما يعهده الناس وما وألواا وبكل صورها وأشكاهلا وما

ولقد ال مس الناس وشاهد هذه الربكات يف عهد عمر بن عبد العزيز سواء كانت مادية أو معنوية، 
مجيع الناس ومالية الدولة قويت، وإطمأن الناس وفوجئ الناس أن بركة العيش ورغد احلياة قد عم 

 يف كل رقعه من رقعة خالفة الدولة األموية الواسعة، حىت عز وجود من يستحق الزكاة ويقبلها،
بعثين : وأصبحت هذه مشكلة لألغنياء وأصحاب األموال تطلب حالً سريعاً، قال حيىي بن سعيد

ها، وطلبت فقراء نعطيها هلم فلم جند ا فقرياً، عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيت
العزيز الناس، فاشتريت ا رقاباً، فأعتقتهم د ومل جند من يا خذها مين، قد أغىن عمر بن عب

إمنا ويل عمر بن عبد العزيز سنيتني : " وقال رجل من ولد زيد بن اخلطاب. ٢ووالؤهم للمسلمني
اجعلوا هذا : جعل الرجل يا تينا باملال العظيم فيقولوامات حىت  ونصف، فذلك ثالثون شهراً، فما

حيث ترون يف الفقراء، فما يربح مباله يتذكر من يضعه فيهم فما جيده فريجع مباله، قد أغىن عمر 
فهذه الفوائد العامة من بركات احلكومة اإلسالمية اليت تطبق شرع اهللا . ٣بن عبد العزيز الناس

  .تعاىل
  :انزواء الرذائلإنتشار الفضائل و ـ ٦

تزكية : بني الشريعة وبني اخللق أو ثق الرباط وأمنت العرى، كيف ال ، والرسالة من غاياا العظمى
َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوًلا ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلو ((: قال تعاىل. خالق وتربية الفضائلاأل

 آَي  ُمِبيٍنَعَلْيِهْم  َلِفي َضَلاٍل  َقْبُل  ِمْن  َكاُنوا  َوِإْن  َواْلِحْكَمَة  اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  َوُيَزكِّيِهْم : اآليةآل عمران،  ())اِتِه
أي يا مرهم باملعروف، وينهاهم عن املنكر لتزكوا نفوسهم وتطهر من : فمعىن يزكيهم). ١٦٤

العزيز  ولقد إهتم عمر بن عبد. ٤م وجاهليتهمالدنس واخلبث الذي كانوا متلبسني به حال شركه
                                                 

1
 ) .۳/۱۳۳۹(في ظالل القرآن  
2

 ) .۱/٥۸(رجال الفكر والدعوة  
3

 ) .۱/٥۸(رجال الفكر والدعوة  
4

 ) .۲/٦۹۱(٬ الحكم والتحاكم ) ۱/٤۰۱(تفسير ابن كثير  
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بنشر الفضائل وحارب الرذائل وحتركت معه مدرسة الوعظ واإلرشاد والتزكية والتربية واليت كان 
ياين، ومالك بن دينار وغريهم وقد حققت هذه املدرسة تمن روادها احلسن البصري، وأيوب السخ

 وقد حدث يف عهد عمر بن عبد العزيز جتديداً كبرياً نتائج باهرة يف نشر الفضائل وأنزواء الرذائل،
يف توجه األمة واتمع اإلسالمي والتطور يف األذواق واألخالق وامليول والرغبات يف هذه املدة 

كان الوليد صاحب بناء واختاذ املصانع والضياع، وكان  :فقد حدث الطربي يف تارخيه. القصرية
بعضهم بعضاً عن البناء واملصانع، فوىل سليمان فكان صاحب  الناس يلتقون يف زمانه فإمنا يسأل

نكاح وطعام، فكان الناس يسأل بعضهم بعضاً عن التزويج واجلواري، فلما ويل عمر بن عبد 
وراءك الليلة، وكم حتفظ من القرآن ومىت ختتم، ومىت  العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل ما

  ؟١تصوم من الشهر ختمت، وما
  :اهلداية والتثبيتـ  ٧

ولوال : . .. جاء عن عمر بن عبد العزيز يف خطابه الذي أرسل ليقرأ على احلجاج يف موسم احلج
أن أشغلكم عن مناسككم لرمست لكم أموراً من احلق أحيا ها اهللا لكم، وأموراً من الباطل أماا 

كلين إىل نفسي كنت كغريي اهللا عنكم، وكان اهللا هو املتوحد بذلك فال حتمدوا غريه، فإنه لو و
والشك أن عمر بن عبد العزيز حرص على حتكيم شرع اهللا يف دولته وبذلك . ٢والسالم عليكم

 َحتَّى ((: احلق، قال تعاىلعلى تثبيت المنحه اهللا نعمة عظيمة أال وهي اهلداية و  ُيْؤِمُنوَن  َلا  َوَربَِّك َفَلا

 ُثمَّ  َبْيَنُهْم  َشَجَر  ِفيَما  َتْسِليًماُيَحكُِّموَك  َوُيَسلُِّموا  َقَضْيَت  ِممَّا  َحَرًجا  َأْنُفِسِهْم  ِفي  َيِجُدوا : النساء، اآلية ()) َلا
 َما : ((مث قال سبحانه وتعاىل بعدها). ٦٥  ِدَياِرُكْم  ِمْن  اْخُرُجوا  َأِو  َأْنُفَسُكْم  اْقُتُلوا  َأِن  َعَلْيِهْم  َكَتْبَنا  َأنَّا َوَلْو

َوِإًذا َلآَتْيَناُهْم ِمْن َلُدنَّا َأْجًرا  *  ِمْنُهْم َوَلْو َأنَُّهْم َفَعُلوا َما ُيوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخْيًرا َلُهْم َوَأَشدَّ َتْثِبيًتاَفَعُلوُه ِإلَّا َقِليٌل

 ُمْسَتِقيًما * َعِظيًما  ِصَراًطا واألمر الذي وعظوا به ) ٦٨ ، ٦٧ ، ٦٦:اآلياتالنساء،  ())َوَلَهَدْيَناُهْم
، فلو أم إمتثلوا )صلى اهللا عليه وسلم(هو حتكيم الشريعة واإلنقياد للرسول : ا اخلري ال جلهووعدو

 اهلداية اليت ال عوج فيها م يف دينهم، وآلتاهنملا أمروا لثبت اهللا أقدامهم على احلق فال يضطربو
  .٣حبيث توصلهم إىل األجر العظيم

  .٤ ملن متخض قلبه ال مره وانقادت جوارحه حلكمهإن اهلداية والثبات على األمر، هبة يهبها اهللا

                                                 
1

 ) .۱/٥۹(تاريخ الطبري نقًال عن رجال الفكرة والدعوة  
2

 ) .۲۹۳ ـ ٥/۲۹۲(ية األولياء حل 
3

 ) .۱/٤۸٥(فتح القدير  
4

 ) .۲/٦۹۰(الحكم والتحاكم  
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إن خالفة عمر بن عبد العزيز حجة تارخيية على من ال يزال يردد ترديد الببغاء للكلمات 
إن الدولة اليت تقوم على األحكام اإلسالمية والشريعة عرضة للمشاكل : واألصوات القائلة

يزال التاريخ  ال حلماً من األحالم والواألزمات وعرضة لإليار يف كل ساعة، وأا ليست إ
  ).١١١: اآليةالبقرة،  ())ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن((: ١يتحدى هؤالء ويقول هلم

ومما أدهشين يف دراسيت التارخيية تواصل األجيال اإلسالمية فيما بينها عرب حلقات متماسكة تؤثر 
كتب له الشيخ العالمة أبو حفص ) هـ٥٦٨(لدين زنكي املتويف بعضها يف بعض فالسلطان نور ا

لي سرية عمر بن عبد العزيز لكي يسري نور الدين على بمعني الدين عمر بن حممد بن خضر اإلر
منهاجها ولقد آتت معامل اإلصالح والتجديد الراشدي يف عهد عمر بن عبد العزيز مثارها يف الدولة 

لكبري الذي رسم مالمح املشروع اإلصالحي وهو الشيخ أبو حفص الزنكية عندما وجدت العامل ا
الدين زنكي، فقد  معني الدين، وأقتنع القائد العسكري والزعيم السياسي بسالمة املنهج وهو نور

 :.. عن عمر بن عبد العزيز وتقدميه ذلك الكتاب لنور الدينـحفص يف مقدمة كتابه  أبو: قال
 الفضالء والعقالء يكمل األجر ويبقي الذكر، وإتباع سنن املهديني علماً منه أن اإلقتداء عن سلف

) صلى اهللا عليه وسلم(الراشدين يصلح السريرة وحيسن السرية، وأن اهللا سبحانه وتعاىل أمر نبيه 
 اْقَتِدِه(( :باإلقتداء عن سلف من األنبياء فقال عز من قائل  َفِبُهَداُهُم األنعام،  ())ُأوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه

). ١٢٠: اآليةهود،  ())َوُكلا َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأْنَباِء الرُُّسِل َما ُنَثبُِّت ِبِه ُفَؤاَدَك((، وقال تعاىل )٩٠: اآلية
 على مجع السري الصاحلة واآلثار الواضحة، فحينئذ ـ أدام اهللا  سعادته ـفلذلك إشتد حرصه 

ه وإستنفاذ القوة يف معاضدته حبكم صدق الوالء وأكيد رأيت حقاً علي بذل الوسع يف مساعدت
 ـرضي اهللا عنه ـ بن عبد العزيز  اإلخاء فصرفت وجه مهيت إىل مجع سرية السعيد الرشيد عمر

يوالتجأت إىل اهللا الكرمي جل أمسه أن حيسن معونيت ويإليه عزمييت، فحني شرح اهللا تر ما صرفس 
 بادرت إىل مجع هذه السرية برسم خزانته املعمورة معاونة صدري لذلك والحت أمارات املعونة،

لقد قدم هذا الشيخ اجلليل منهاجاً علميا  لنور الدين زنكي من خالل سرية . ٢على الرب والتقوى
عمر بن عبد العزيز، فبىن دولة العقيدة، وحكم الشريعة وأقام العدل ورفع الضرائب واملكوس عن 

 وقمع البدعة وعمق هوية األمة وفجر روح اجلهاد فيها ونشر العلم األمة، وعمل على إحياء السنة
وساهم يف حتقيق االزدهار والرخاء وكان نسيجاً وحده يف زهده وورعه وعبادته وصدقه وإخالصه 

                                                 
1

 ) .۱/٥۹(رجال الفكر والدعوة  
2

 ) .۱/۲(الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز  
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ومن أراد التوسع فلرياجع اجلهاد والتجديد يف القرن السادس اهلجري، عهد نور الدين وصالح 
  .الدين حملمد حامد الناصر

 لدارس التاريخ، وإن ةاهرة بينظن آثار حتكيم شرع اهللا يف الشعوب اليت نفذت أوامر اهللا ونواهيه إ
ثار الطيبة اليت أصابت دولة عمر بن عبد العزيز، ودولة نور الدين زنكي ودولة يوسف بن تلك اآل

تتغري، فأي   والتتبدل تاشفني ودولة حممد الفاتح هلي سنن من سنن اهللا اجلارية واملاضية واليت ال 
خملفة هللا يف قصدها مستوعبة لسنن اهللا يف قيادة مسلمة تسعى هلذا املطلب اجلليل والعمل العظيم 

تصل إليه ولو بعد حني وترى آثار ذلك التحكيم على أفرادها وجمتمعاا ودوهلا األرض فإا 
 من أولئك الذين سبقونا إن الغرض من األحباث التارخيية اإلسالمية االستفادة اجلادة. وحكامها

ب لتحكيم شرع اهللا وأخذهم بسنن اهللا الدؤوباإلميان يف جهادهم وعلمهم وتربيتهم وسعيهم 
وفقهه ومراعاة التدرج واملرحلية واالرتقاء بالشعوب حنو الكماالت اإلسالمية املنشودة، إن 

ي من أخلص لربه ودينه وأقام التوفيقات الربانية العظيمة يف تاريخ أمتنا جيريها اهللا تعاىل على يد
  .شرعه وقصد رضاه وجعله فوق كل إعتبار

  :األيام األخرية يف حيا ة عمر بن عبد العزيز ووفاته رمحه اهللاـ * 
  :أخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز ـ  ١

أيها الناس، إنكم مل ختلقوا عبثاً ولن تتركوا سدى : كانت أخر خطبة خطبها خبناصرة، فقال فيها
ن لكم معاداً يرتل اهللا فيه للحكم فيكم، والفصل بينكم وقد خاب وخسر من خرج من رمحة وإ

وات واألرض، أال وأعلموا أمنا األمان ا وحرم اجلنة اليت عرضها السمشيء اهللا اليت وسعت كل 
ب غداً ملن حذر اهللا وخافه، وباع نافذا بباق، وقليالً بكثري وخوفاً بأمان أال ترون أنكم يف أسال

اهلالكني، وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك حىت ترد إىل خري الوارثني ؟ ويف كل يوم تشيعون غاديا  
 إىل اهللا قد قضى حنبه  وانقضى أجله، فتعيبونه يف صدع من األرض، مث تدعونه غري موسد اًورائح
عمله، فقري ، قد فارق األحبة، وخلع األسباب فسكن التراب وواجه احلساب، فهو مرن بدوال ممه

مي اهللا إين ال قو لكم هذه أ غين عما ترك، فاتقوا اهللا قبل نزول املوت وانقضاء مواقعه ومإىل ما قد
أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي، فأستغفر اهللا وأتوب إليه، وما منكم من أحد ا املقالة وم

 إال ا أحد يسعه ما عندنممنك عليه، وما تتبلغنا عنه حاجة إال أحببت أن أسد من حاجته ما قدر
مي اهللا أن لو أردت غري هذا من أوودت أنه سداي وحلميت، حىت يكون عيشنا وعيشه سواء، و

الغضارة والعيش، لكان اللسان مين به ذلوالً عاملاً بأسبابه، ولكنه مضى من اهللا كتاب ناطق وسنة 
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ائه فبكى حىت شهق وأبكى عادلة، يدل فيها على طاعته، وينهى عن معصيته، مث رفع طرف رد
  .١الناس حوله، مث نزل فكانت إياها مل خيطب بعدها حىت مات رمحه اهللا

  : السمهسقي ـ ٢
اختلفت الروايات عن سبب مرض وموت عمر بن عبد العزيز فعلى حني تذكر الروايات أن سبب 

اطمة بنت عبد تعاىل واإلهتمام بأمر الناس كما روي عن زوجته ف مرضه وموته هو اخلوف من اهللا
، إال أنه قد ذكر سبب أخر ملوته وهو أنه ٢ةعامللك وكما ذكر إبن سعد يف الطبقات عن ابن هلي

 اليت قامت زسقي السم وذلك أن بين أمية قد تربموا وضاقوا ذرعاً من سياسة عمر بن عبد العزي
 أمية مثل أقصى الناس  غريهم، بل جعل بيناعلى العدل ومحتهم من ملذام ومتتعهم مبيزات ال  يناهل

يشتهون، فكاد له  يف أطراف دولة اإلسالم ورد املظامل اليت كانت يف أيديهم وحال بينهم وبني ما
وهذا ليس من املستبعد أو املستغرب أن يعمد أحد هؤالء . ٣بعض بين أمية بوضع السم يف شرابه

 الطعام والشراب، فقد إىل سقيه السم ليتخلص منه وليكن ذلك عن طريق خادمه الذي يقدم له
روي أم وعدوا غالمه بألف دينار وأن يعتق إن هو نفذ اخلطة فكان الغالم يضطرب كلما هم 
بذلك، مث إم هددوا الغالم بالقتل إن هو مل يفعل، فلما كان مدفوعاً بني الترغيب والترهيب محل 

قدمه إىل عمر فشربه مث حس به السم فوق ظفره، مث ملا أراد تقدمي الشراب لعمر قذف السم فيه مث 
: يقول الناس يف؟ قلت ما: قال يل عمر بن عبد العزيز: وعن جماهد قال . ٤منذ أن وقع يف بطنه
محلك على أن  وحيك ما: ما أنا مبسحور مث دعا غالماً له فقال له: قال. يقولون إنك مسحور

 األلف فجاء ا فألقاها عمر هات: ألف دينار أعطيتها وعلى أن أعتق، قال: تسقيين السم ؟ قال
 فالسبب املباشر ملرضه وموته فهو كما ذكرت ٥أذهب حيث ال يراك أحد: وقال. يف بيت املال

، ففي عفوه عن غالمه الذي وضع له السم وتسبب يف قتله وهو ٦ كان بسبب سقيه السمتالروايا
 بوضع السم وقد كان قادر على أن يقتله شر قتلة ويف عدم إستفهامه من الغالم عن من أمره

 بالقصاص منهم مجيعاً، مثل عجيب يف العفو وسبب أمريستطيع إرغام الغالم واالعتراف بذلك مث ي
اهللا خري وأنه إن عفا عنه حصل له الثواب من اهللا تعاىل على  عند ذلك ال نه كان يوقن أن ما
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أجر العفو ونظراً إىل أن أغلى  على لعفوه، وإن انتصر منه فأقام عليه احلد مل يا مث ولكنه ال  حيص
  .١ للنفسه عنده يف هذه احلياة أن يرتفع رصيده من احلسنات فإنه قد فضل العفو على انتصاريءش

  :موضع قربه شراء عمر ـ ٣
بلغ من تواضع عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أنه عندما ذكروا له ذلك املوضع الرابع يف حجرة 

لو دنوت من املدينة حىت : وأيب بكر وعمر، فقالوا) ى اهللا عليه وسلمصل(عائشة واليت فيها قرب النيب 
 أحب إيل من أن ـ إال النار فإين ال  صرب يب عليها ـ اً اهللا  عذابذبينواهللا ال يع: تدفن معهم قال

 أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز ـ رمحه اهللا تعاىل ويأىب. ٢يعلم اهللا من قليب أين أراين لذلك أهالً
 إال أن يشتري موضع قربه من ماله اخلاص وذلك بسبب ورعه وحماسبته الشديدة لنفسه، فقد ـ

 إشتروا من الراهب موضع قربي فقال ـجاءت الروايات أنه قال ملن حوله ـ وهو يف مرض موته 
ي، أمري املؤمنني إين ألتربك بقربك وجوارك وإا خلرية أن يكون قربك يف أرض واهللا يا : له النصراين

إن بعتموين موضع قربي وإال حتولت عنكم مث دعا بالثمن الذي : عمر قائالًويأىب قد أحللتك 
ثالثني، دعا بالثمن فوضعه يف يد : دينارين، وقيل ستة، وقيل: ختلفت الروايات يف مقداره فقيلإ

  .٣ الثمنالوال أنا نكره أن يتحول عنا ما قبلن: النصراين فقال أصحاب األرض
  :لويل عهده يزيد بن عبد امللكوصيته  ـ ٤

بسم اهللا ::  قائال ـ وهو يف مرض املوتـ ك إىل يزيد بن عبد امللزكتب عمر بن عبد العزي
  : إىل يزيد بن عبد امللك، السالم عليكـ أمري املؤمنني ـمن عبد اهللا عمر : الرمحن الرحيم

 من وجعي وقد ٤إليك وأنا دنففإين كتبت : بعد أما. إله إال هو فإين أمحد إليك اهللا الذي ال 
سبين عليه مليك الدنيا  واآلخرة ولست أستطيع أن أخفي عليه اعلمت إين مسئول عما وليت حي

 ِبِعْلٍم َوَما ُكنَّا َغاِئِبيَن((: من عملي شيئاً يقول تعاىل فيما يقول  َعَلْيِهْم :  ، اآلية األعراف: ())َفَلَنُقصَّنَّ
أفلحت وجنوت من اهلول الطويل، وإن سخط علي فيا  ويح نفسي فإن يرضى عين الرحيم فقد ) ٧

أصري أسأل اهللا الذي ال  إله إال هو، أن جيريين  من النار برمحته، وأن مين علي برضوانه ا إىل م
وعليك بتقوى اهللا والرعية الرعية، فإنك لن تبقى بعدي إال قليالً حىت تلحق باللطيف . واجلنة
فإن سليمان بن عبد امللك، كان عبداً من عباد اهللا، قبضه اهللا  . .. : وجاء يف رواية.٥اخلبري
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واستخلفين وبايع يل من قبله، وليزيد بن عبد امللك إن كان من بعدي، ولو كان الذي أنا فيه 
الختاذ أزواج، أو اعتقاد أموال كان اهللا قد بلغ يب أحسن ما بلغ بأحد من خلقه ولكين أخاف 

لقد نصح . أعان اهللا عليه والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته لطيفة، إال ماحساباً شديداً ومسألة 
 وسعه النصح وبذل ما عهده يزيد بن عبد امللك ما  لويلـ رضي اهللا عنه ـعمر بن عبد العزيز 

يقدر عليه من التخويف والتهديد من عاقبة األمر مع ضرب األمثلة واإلعتبار بالسابقني فقد نصح 
  .١الغوبلَغ أمت الب

  : عند املوتوالدهوصيته أل ـ ٥
 املؤمنني إنك أمرييا : ملا حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة دخل عليه مسلمة بن عبد امللك فقال

قد أفغرت أفواه ولدك من هذا املال، فلو أوصيت م إيلَ وإىل نظرائي من قومك فكفوك مؤونتهم، 
إين قد : مسلمة، أما قولك قد مسعت مقالتك يا : أجلسوين فأجلسوه فقال: قال: فلما مسع مقالته

عطيهم شيئاً لغريهم،  حقاً هو هلم ومل أكن ألمأفغرت أفواه ولدي من هذا املال فواهللا ما ظلمته
 َيَتَولَّى الصَّاِلِحيَن((:  يف الوصية فإن وصييت فيهمتوأما ما قل  َوُهَو  اْلِكَتاَب  الَِّذي َنزََّل  اللَُّه  َوِليَِّي  ))ِإنَّ

إما صاحل فسيغنيه اهللا، وإما غري ذلك : وإمنا ولد عمر بني أحد رجلني). ١٩٦: اآليةاألعراف، (
: هم ترقرقت عيناه، وقالآفلن أكون أول من أعانه باملال على معصية اهللا ادع يل بين، فأتوه فلما ر

ثرياً، ال  بين إين قد تركت لكم خرياً ك اي:  وبكى ــ هلم شيءبنفسي فتية تركتهم عالة ال  
إما أن : بين إين قد مثلت بني األمرين اي بأحد من املسلمني وأهل ذمتهم إال رأوا لكم حقاً نمترو

تستغنوا وأدخل النار، أو تفتقروا إىل أخر يوم األبد وأدخل اجلنة، فأرى أن تفتقروا إىل ذلك أحب 
 وصى مسلمة أن حيضر موته أن عمر: وجاء يف رواية. ٢إيل، قوموا عصمكم اهللا، قوموا رزقكم اهللا

وأن يلي غسله وتكفينه، وأن ميشي معه إىل قربه، وأن يكون مما يلي إدخاله يف حلده، مث نظر إليه 
هذه : انظر يا  مسلمة بأي مرتل تركتين، وعلى أي حال أسلمتين إليه الدنيا  فقال له مسلمة: وقال

 ؟ أن تردها من حيث ةلك يا  مسلمذ أو خري من: مائة ألف دينار، فأوصي فيها مبا أحببت، قال
 يف اًمري واهللا لقد ألنت قلوباً قاسية، وجعلت لنا ذكرأجزاك اهللا عنا خرياً يا : أخذا، قال  مسلمة

 ويف األثرين املاضيني دروس وعرب ففي اخلرب األول مثل من ورع أمري املؤمنني عمر بن ٣الصاحلني
 بعد موته، حيث مل يرض لنفسه أن يفارق الدنيا  والدهه ألعبد العزيز رمحه اهللا تعاىل حىت يف وصيت
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يدري على أي وضع يكون تنفيذه، فرمبا تصور أنه لو أوصى م أحد  وقد محل ذمته شيئاً ال 
مث، فلجأ إىل اهللا تعاىل وفوض أمرهم من اإلشيء حيل، فيلحقه بذلك  عطاهم من مصدر ال ألأقاربه 

أن يغنيهم يف احلياة الدنيا ، وذلك مينحهم شيئاً : ه وقوعه بني أمرينإليه، لقد تصور يف معاملة أوالد
من املال العام للمسلمني، فيتعرض بذلك للفحات النار، أو أن يكتفي باإلنفاق عليهم من املورد 
القليل احلالل اخلايل من الشبهات فيتعرض بذلك لنفحات اجلنة، فاختار الطريق األخري مع ثقته أن 

د أشار إىل أنه ترك هلم السمعة العالية، حيث سيكونون موضع إحترام وعطف مجيع لن يضيعهم وق
املسلمني وأهل الذمة، وأكرم بذلك من تركة إا تركة عظيمة ال تقدر ا أموال الدنيا  عند 

إما رجل صاحل : إمنا ولد عمر بني رجلني: (أصحاب األفكار النرية والعقول املبصرة، ويف قوله
لفتة جليلة إىل معية اهللا )  وإما غري ذلك فلن أكون أول من أعانه باملال على معصية اهللافسيغنيه اهللا

، وإشارة إىل أن األمر املهم )) َوُهَو َيَتَولَّى الصَّاِلِحيَن((:  باحلفظ أخذاً من قول اهللا تعاىلوليائهتعاىل أل
اهللا تعاىل، وليس املهم أن أن يبذل الوالد أقصى جهده يف تربية أوالده على الصالح ليحفظهم 

يسعى يف مجع املال هلم حىت يغتنوا من بعده، ال م إن مل يكونوا صاحلني فسيكون ذلك املال عوناً 
 ابن عمه زوأما يف األثر الثاين يوجه أمري املؤمنني عمر بن عبد العزي. ١هلم على معصية اهللا تعاىل

، ويبني له أن إنفاق املال بالصدقة أو اهلدية ال   إىل التحري يف اكتساب املالكمسلمة بن عبد املل
 حالالً، بل ال بد من التحري يف كسبه، فإذا مل يكن لإلنسان حق فيه وجب عليه أن يرده إىل هجيعل

  .٢يربئ ساحته أن يتصدق به أو يهديه مستحقيه، وال
  :وصيته إىل من يغسله ويكفنه ـ ٦

 إذا أنا مت وغسلتموين وكفنتموين وصليتم علي :عن رافع بن حفص املدين أن عمر قال  لرجاء
وأدخلتموين حلدي، فاجذب اللبنة من عند رأسي، فإن رأيت وجهي إىل القبلة فامحدوا اهللا وأثنوا 

يستوهبوين  من  عليه، وإن رأيت قد زويت عنها، فاخرج إىل املسلمني ماداموا عند حلدي حىت
ى وجهه جذبت اللبنة من عند رأسه فإذا وجهه إىل فلما وضع يف حلده وقبل باللنب عل: ريب، قال 

  .٣القبلة فحمدنا اهللا وأثنينا عليه
  :كراهته وين املوت عليه ـ ٧

                                                 
1

 ) .۱٦/۲۲۲(التاريخ اإلسالمي  
2

 ) .۱٦/۲۲۲(المصدر نفسه  
3

 ) .٦٤٥ ٬ ۲/٦٤٤(الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز  



 

 307 

يرفع للمؤمن من  ما أحب أن خيفف عين سكرات املوت ال نه آخر ما: قال عمر بن عبد العزيز
ر به عن املرء يكف ما أحب أن خيفف عين سكرات املوت ال نه آخر ما: ويف رواية. ١األجر
  .٢املؤمن

  :حاله ملا احتضر ـ ٨
وكان عنده مسلمة بن . يبقني عندي أحد أخرجوا عين فال: بن عبد العزيز، قال ملا احتضر عمر

مرحباً : ة وفاطمة زوجه أخت مسلمة على الباب  فسمعوه يقوللمعبد امللك، فخرجوا وقعد مس
قالت فاطمة بنت عبد : . ..يف رواية، وجاء ٣ذه الوجوه ليست وجوه إنس وال بوجوه جان

اللهم أخف عنهم مويت ولو ساعة من ار، فلما كان : كنت أمسع عمر يقول يف أيا م مرضه: امللك
ِتْلَك ((: اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده، وجلست يف بيت بيين وبينه باب، فسمعته يقول

 ُيِري  َلا  ِللَِّذيَن  َنْجَعُلَها  اْلآِخَرُة  ِلْلُمتَِّقيَنالدَّاُر  َواْلَعاِقَبُة  َفَساًدا  ِفي اْلَأْرِض َوَلا  ُعُلوا :  ، اآلية القصص ())ُدوَن
لو دخلت : فقلت لوصيف كان خيدمه. كالماً مث هدأ فجعلت ال أمسع له صوتاً والحساً وال). ٨٣

ينيه على أمري املؤمنني فدخل وصاح، فقمت ودخلت عليه وقد أقبل بوجهه إىل القبلة وأغمض ع
أن عمر بن عبد العزيز ملا : وجاء يف رواية. ٤بإحدى يديه وأغمض فمه باألخرى، ومات رمحه اهللا

أنا الذي أمرتين فقصرت ويتين : أجلسوين، فأجلسوه، مث قال: كان مرضه الذي هلك فيه قال هلم
اً شديداً، فقال إنك لتنظر نظر: فعصيت، ولكن ال إله إال اهللا، مث رفع رأسه وأحد النظر  فقالوا له

عمر بن عبد العزيز يؤمن : وكان نقش خامته. ٥جن مث قبض رى حضرة ليست بإنس والإين أل
  .باهللا

  :تاريخ وفاته ـ ٩
على ) هـ١٠١( يوم اجلمعة لعشر ليال بقني من رجب سنة زتويف اخلليفة الزاهد عمر بن عبد العزي

ير مسعان من أرض املعرة بالشام بعد معه املرض عشرين يوماً وتويف بد أصح الروايات وأستمر
خالفة إستمرت سنتني ومخسة أشهر وأربعة أيا م وتويف وهو إبن تسع وثالثني سنة ومخسة أشهر 

  .٦وعلى أصح الروايات وكان عمره ملا تويف أربعني سنة

                                                 
1

 ) .۲/٦٤۸(المصدر نفسه  
2

 ) .۲/٦٤۸(المصدر نفسه  
3

 ) .۲/٦٥۲(المصدر نفسه  
4

 ) .۲/٦٥۳(المصدر نفسه  
5

 ) .۲/٦٥٤(در نفسه المص 
6

  .۳٦۳تاريخ القضاعي صـ 
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  :األموال اليت تركها عمر بن عبد العزيز ـ ١٠
زيز حني تويف، ولكن الروايات متفقة على قلة اختلفت الروايات على مقدار تركة عمر بن عبد الع

حدثنا عبد العزيز بن : رواه عمر بن حفص املعيطي قال ، ومن هذه الروايات ما١التركة وانعدامها
حدثين : قلت كم ترك لكم من املال ؟ فتبسم وقال: ـ قال  رضي اهللا عنهـعمر بن عبد العزيز 

كم :  حني أحتضرـ رمحه اهللا ـبن عبد العزيز قال يل عمر : موىل لنا كان يتوىل نفقته، قال
كم : فقال  حتتملون ا من مرتل إىل مرتل، فقلت: عندك من املال ؟ قلت أربعة عشر ديناراً، قال

ترك لنا حنلة  ستمائة دينار ورثناها عنه عن اختيار عبد امللك، وتركنا إثين : ترك من النحلة ؟ قال
والصحيح أن الذكور الذين ورثوه هم . ٢ مخس عشرةعشر ذكراً وست نسوة، فقسمناها على

الرمحن  أبلغين أن املنصور قال لعبد: وقال ابن اجلوزي. ٣ قبلهكأحد عشر ذكراً، لوفاة ابنه عبد املل
  ـمات عمر بن عبد العزيز: قال. عظين: بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه

 وبلغت تركته سبعة عشر ديناراً كفن منها خبمسة دنانري، ومثن وخلف أحد عشر ابناً، ـ رمحه اهللا 
موضع قربه ديناران وقسم الباقي على بنيه وأصاب كل واحد من ولده تسعة عشر درمهاً، ومات 

بناً فقسمت تركته وأصاب كل واحد من تركته ألف اهشام بن عبد امللك وخلف أحد عشر 
يز قد محل يف يوم واحد على مائة فرس يف سبيل اهللا ألف، ورأيت رجالً من ولد عمر بن عبد العز

 يظهر لنا جليا  أن املال الذي ىوما مض. ٤عز وجل، ورأيت رجالً من ولد هشام يتصدق عليه
 رمحه اهللا ـ أخذ يف التناقص حىت تويف ـ  وهو مال كثري ـ ورثه عمر بن عبد العزيز من أبيه 

  .٥ورضي اهللا عنه
  :بن عبد العزيز بعد وفاتهثناء الناس على عمر   ـ ١١

 قال يرمحك اهللا لقد لينت لنا قلوباً جى حني تويف عمر ورآه مس:مسلمة  بن عبد امللك ـ أ
  .٦لنا يف الصاحلني ذكراً قاسية وأبقيت

بلغنا أن عمر بن عبد العزيز ملا : فعن وهيب بن الورد، قال :فاطمة بنت عبد امللك  ـ ب
جئناك لنعزيك بعمر، فقد عمت مصيبة : ا، فقالوا  هلاتويف جاء الفقهاء إىل زوجته يعزو

                                                 
1

 ) .۱/۱۱۸(تذكرة الحفاظ ) ۱/٥۰(فقه عمر بن عبد العزيز  
2

  .۳۳۷سيرة عمر البن الجوزي صـ 
3

 ) .۱/٥٥(فقه عمر بن عبد العزيز  
4

  .۳۳۸سيرة عمر البن الجوزي صـ 
5

 ) .۱/٥٦(فقه عمر بن عبد العزيز  
6

  .۳۲۹جوزي صـسيرة عمر بن عبد العزيز البن ال 
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كيف كانت حاله يف بيته ؟ فإن أعلم الناس بالرجل : األمة، فأخربينا يرمحك اهللا  عن عمر
رأيت عبداً هللا قط  صياماً ولكين واهللا ما كان عمر بأكثركم صالة وال واهللا ما: فقالت. أهله

يكون من املكان الذي ينتهي إليه سرور الرجل بأهله، أشد خوفاً هللا من عمر، واهللا إن كان ل
بيين وبينه حلاف، فيخطر على قلبه الشئ من أمر اهللا، فينتفض كما ينتفض طائر وقع يف املاء، 

واهللا لتخرجن نفسه فأطرح اللحاف عين وعنه، رمحة : مث يشجب، مث يرتفع بكاؤه حىت أقول
 سروراً منذ ا اإلمارة بعد املشرقني، فواهللا ما رأينيا ليتنا كان بيننا وبني هذه: له وأنا أقول

  .١دخلنا فيها
إنا هللا وإنا إليه راجعون، : ملا أتى احلسن موت عمر بن عبد العزيز قال :احلسن البصري ـ ج

  .٢يا صاحب كل خري
  .رأيت أزهد وال أخوف هللا من عمر بن عبد العزيز  ما:مكحول  ـح

، كأن النار ٣ احلسن البصري وعمر بن عبد العزيزرأيت أخوف من  ما:يزيد بن حوشب  دـ
  .٤مل ختلق إال هلما

شهدت جنازة عمر بن عبد العزيز، مث :  عن األوزاعي قال:بكاء الرهبان عليه  ـ س
يا هذا أحسبك شهدت وفاة هذا : خرجت أريد مدينة قنسرين فمررت على راهب فقال

 ولست من أهل كما يبكي:  فقلت لهنعم فأرخى عينيه فبكى سجاماً،: فقلت له: الرجل قال
  .٥إين لست أبكي عليه، ولكن أبكي على نور كان يف األرض فطفئ: دينه ؟  فقال

بعث عمر بن عبد العزيز وفداً إىل ملك الروم يف أمر من مصاحل  :ملك الروم وبطارقتهـ  و
رير ملكه، املسلمني، وحق يدعوه إليه، فلما دخلوا إذا ترمجان يفسر عليه وهو جالس على س

 والتاج على رأسه والبطارقة على ميينه ومشاله والناس على مراتبهم بني يديه، فأدى إليه ما
نصرفوا عنه يف ذلك اليوم، فلما كان اوأجام بأحسن اجلواب، و قصدوه له فتلقاهم جبميل

 يف غداة غد أتاهم رسوله، فدخلوا عليه، فإذا هو قد نزل عن سريره ووضع التاج عن رأسه،
هل تدرون ملاذا دعوتكم ؟ : وقد تغريت صفاته اليت شاهدوه عليها كأنه يف مصيبة، فقال

أن ملك : إن صاحب مصلحيت اليت تلي العرب  جاء يف كتابه يف هذا الوقت: قال ال: قالوا
                                                 

1
  .٥٦البداية والنهاية نقًال عن مالمح االنقالب صـ 
2

 ) .۱/٥۳(فقه عمر بن عبد العزيز  
3

  .٥٥ تاريخ الخلفاء للسيوطي نقًال عن مالمح االنقالب صـ 
4

 ) .۳/۱٥٦(صفة الصفوة  
5

  .۳۳۱سيرة عمر بن عبد العزيز البن الجوزي صـ 
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ألكم تبكون، أو لدينكم : العرب الرجل الصاحل قد مات، فما ملكوا أنفسهم أن بكوا، فقال
بدا لكم،  ال تبكوا له، وأبكوا ال نفسكم ما: نبكي ال نفسنا ولديننا وله قال: أو له ؟ قالوا

فإنه خرج إىل خري مما خلف، وقد كان خياف أن يدع طاعة اهللا فلم يكن اهللا ليجمع عليه 
لو كان أحد بعد عيسى حيىي املوتى  ، لقد بلغين من بره وفضله وصدقه ماتهخمافة الدنيا  وخماف

وتى، ولقد كانت تأتيين أخباره باطناً و ظاهراً فال أجد أمره مع ربه إال لظننت أنه حييي امل
واحداً بل باطنه أشد حني خلوته بطاعة مواله، ومل أعجب هلذا الراهب الذي ترك الدنيا  
وعبد ربه على رأس صومعته، ولكين عجبت من هذا الذي صارت الدنيا  حتت قدمه فزهد 

  .١هل اخلري ال يبقون مع أهل الشر إال قليالًفيها، حىت صار مثل الراهب، إن أ
  :ليه من كرامات عند موتهإنسب  ما ـ ١٢

كنت أجلب الغنم يف خالفة عمر بن عبد العزيز، فمررت :  قال٢حيكى ويقال عن حسني القصار
ترجوه ذه الكالب  عي ماايا ر: يوماً براع ويف غنمه حنو من ثالثني ذئباً حسبتها كالباً، فقلت له

يا سبحان اهللا ذئب يف غنم ال يضرها، : قلت. يا بين إا ليست كالباً إمنا هي ذئاب: ها ؟ فقالكل
ويبدو أن مثل هذه القصص من املبالغات . ٣يا بين إذا صلح الرأس فليس على اجلسد من بأس: فقال

ت ترعى مع وإال يف عهد النبوة وقيا م الدولة يف املدينة وعهد اخلالفة ومل نسمع بأن الذئاب كان
  .٤وقد رئيت له منامات صاحلة وتأسف عليه اخلاصة والعامة، السيما العلماء والزهاد والعباد. الغنم

  :قيل فيه من رثاء ما ـ ١٣
  : قال فيهةكثري عز ـ أ

م هالكهـئعه فعصنات عم  
  فالناس فيه كلهم مأجور        

  دـوالناس مأمتهم عليه واح
  ي كل دار رنة وزفريـف          

  عليك لسانك من مل تولهيثين 
  نك بالثناء جديرخرياً أل          

                                                 
1

 ) .۱/٥٤(العزيز فقه عمر بن عبد ) ۳/۱۹٥(مروج الذهب  
2

 .اختلف فيه واألكثرون على تضعيفه : لعله جسر القصاب  
3

 ) .۲/٦۷۰(الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز  
4

 ) .۱۲/۷۱۸(البداية والنهاية  
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  اتهـه حيـائعه عليصنردت 
  ١فكأنه من نشرها منشور        

  :وقال جرير  ـ ب
  اـر املؤمنني لنـعاة أميـينعى الن

  يا خري من حج بيت اهللا واعتمرا          
  هـمحلت أمراً عظيماً فاضطلعت ب

  ر اهللا يا عمراـه بأمـوقمت في            
  ت بطالعةـ ليس٢س كاسفةالشم

  ٣تبكي عليك جنوم الليل والقمرا          
  :وقال حمارب بن دثار ـ جـ

  و أعظم املوت خلقاً أن يواقعهـل
  وت يا عمرـبك املصلعدله مل ي              

   كم من شريعة عدل قد نعشت هلم
  ركادت متوت وأخرى منك تنتظ          

  يا هلف نفسي وهلف الواجدين معي
  رـل اليت تغتلها احلفعلى العدو          

  أل جمتهداًـم تـت تتبعهم لـوأن
  ق تفتقرـا سنن باحلـسقيا  هل          

  دار غالبةـت أملك واألقـلو كن
  ٤كرـأيت رواحاً وتبياناً وتبتـت          

رحم اهللا أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز وأعلى ذكره يف املصلحني فهذه معامل من سريته 
لراشدية اليت سار ا على منهاج النبوة، وقد حفظ اهللا لنا هذه السرية ومل اإلصالحية التجديدية ا

ملها الليايل، ومل تفصلها عنا حواجز الزمن وال أسوار القرون فلعلها جتد من يسري على جه من 
  . ذلك على اهللا بعزيز يف جيلنا أو يف غريهاحكامنا وزعمائنا وقادتنا وم

                                                 
1

 ) .۱۲/۷۱۸(البداية والنهاية  
2

 ) .۱۲/۷۱۹(المصدر نفسه  
3

 ) .۱۲/۷۱۹(المصدر نفسه  
4

  ) .۱۲/۷۱۹(المصدر نفسه  
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 مراجع كتاب
زيزعمر بن عبد الع  

  

عبد اهللا بن عبد .  ـ أثر العلماء يف احلياة السياسية يف الدولة األموية د ١
الرمحن بن زيد اخلرعان، مكتبة الرشـد الريـاض، الطبعـة األوىل            

  .هـ١٤٢٤
 ـ أخبار مكة للفاكهب، عبد اهللا بن حممد، حتقيق عبد امللـك بـن    ٢

  .دهيش
ن حممد بن حبيب  ـ أدب الدنيا والدين للماوردي، أليب احلسن علي ب ٣

  .البصري البغدادي
علي بن سعد بن صاحل الضوحيي مكتبـة  .  ـ آراء املعتزلة األصولية د ٤

  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١الرشد الرياض، الطبعة الثالثة 
  . ـ أصول احلديث، حممد عجاج اخلطيب٥
 ـ إعالم املوقعني، البن القيم، مشس الدين، أبو عبد اهللا حممد بـن أيب   ٦

  .م١٣٩٧ر بريوت الطبعة الثانية بكر، دار الفك
 ـ أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلميان، عبد العزيـز عبـد اهللا    ٧

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤املبدل، دار التوحيد، الرياض الطبعة األوىل 
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 ـ اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانية الفرق املذمومة البن بطـة   ٨
 معطي الطبعة دار الرايـة      العكربي، حتقيق ودراسة رضا بن نعسان     

  .الرياض
 ـ اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة، حيـاة حممـد    ٩

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣جربيل، اجلامعة اإلسالمية، الطبعة األوىل 
 ـ اإلدارة اإلسالمية يف عز العرب، حممد علي كرد، الطبعة األوىل،  ١٠

  .م١٩٣٤هـ ـ ١٣٥٢القاهرة، مطبعة مصر 
عبـد الـرمحن إبـراهيم    . إلدارة يف اإلسالم الفكر والتطبيق د ـ ا ١١

  .ه١٤٠٧الضحيان، دار الشروف 
 ـ االعتصام للشاطي ضبطه وصححه أمحد عبد الشايف دار الكتب  ١٢

  .م١٩٩١ هـ ـ ١٤١١العلمية بريوت لبنان الطبعة الثانية عام
ـ  .  ـ اإلمام أيوب السختياين، د ١٣ ة سليمان عبد العزيز العـريين مكتب

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الرشد، الرياض، الطبعة األوىل 
:  ـ األموال أليب عبيد، القاسم بن سالم الطبعة الثانية حتقيق وتعليق ١٤

هــ ـ   ١٤٠٨حممد خليل هراس، بريوت دار الفكـر للطباعـة  
  .م١٩٨٨
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.  ـ االنتصار للصحب واآلل من افتـراءات الـسماوي الـضال د    ١٥
اء األثرية، املدينـة املنـورة الطبعـة        إبراهيم الرحيلي، مكتبة الغرب   

  .م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٨األوىل
 ـ البداية والنهاية، وأبو الفداء احلافظ بن كثري الدمشقي دار الريان  ١٦

  .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨الطبعة األوىل 
 ـ البدع والنهي عنها البن وضاح األندلسي، حتقيق حممـد أمحـد    ١٧

  .دمهان، دار األصفهاين جدة
ملُغرب يف أخبار األندلس واملغرب، أبو عبـد اهللا حممـد    ـ البيان ا ١٨

  .املراكشي ابن عذَارى
 ـ البيان والتبيني للجاحظ، أبو عمر عثمان بن عمرو بن حبر، حتقيق  ١٩

عبد السالم هارون، مكتبة اخلـاجني القـاهرة، الطبعـة الرابعـة،            
  .هـ١٣٩٥

ي، دار للـشاجي ’  ـ التابعون وجهودهم يف خدمة احلديث النبـوي  ٢٠
  .م٢٠٠١: اليقني، املنصورة الطبعة األوىل

 ـ التاريخ اإلسالمي،، حممود شاكر، املكتب اإلسـالمي الطبعـة    ٢١
  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١السابعة 

عدنان حممد أسـامة دار ابـن   .  ـ التجديد يف الفكر اإلسالمي، د ٢٢
  .هـ١٤٢٤اجلوزي، الرياض، الطبعة األوىل رجب 
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عصام هشام عيـدروس  .العصر األموي د ـ التطور االقتصادي يف  ٢٣
  .اجلفري، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى السعودية

علي حممـد الـصالَّيب دار   .  ـ الثمار الزكية للحركة السنوسية، د ٢٤
هــ ـ   ١٤٢٦التوزيع والنشر اإلسالمية مـصر، الطبعـة األوىل   

  .م٢٠٠١
  .يد ـ الثمر الداين يف تقريب املعاين شرح رسالة أيب ز٢٥
 ـ اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد بن أمحـد األنـصاري    ٢٦

القرطيب، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة، طبعة ثالثة ـ  
  .عن طبعة دار الكتب املصرية

  . ـ اجلامع ألخالق الرواي، للخطيب البغدادي٢٧
ـ  ٢٨ ز جامعـة   ـ اجلوانب التربوية يف حياة اخلليفة عمر بن عبد العزي

  .الريموك األردن، رسالة ماجستري
 ـ احلسن البصري، مصطفي سعيد اخلن، دار القلم دمشق الطبعـة   ٢٩

  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦األوىل 
 ـ احلسن البصري إمام عصره وعالمة زمانه مرزوق علي إبراهيم،  ٣٠

  .دار الفضيلة، القاهرة
كتبـة   ـ احلسن واحلسني، سيدا شباب أهل اجلنة، حممد رضـا، امل  ٣١

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢العصرية، لبنان الطبعة األوىل 
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عبد العزيـز مـصطفى   .  ـ احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي د ٣٢
  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥كامل، دار طيبة، الطبعة األوىل 

 ـ احلياة االقتصادية واإلجتماعية يف جند واحلجاز يف العصر األموي،  ٣٣
  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣عبد اهللا حممد السيف، مؤسسة الرسالة 

 ـ اخلراج أليب يوسف، يعقوب بن إبراهيم، دار املعرفـة بـريوت    ٣٤
  .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩لبنان

 ـ اخلراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية حممد ضياء الدين، الطبعـة   ٣٥
  .م١٩٨٥مكتبة دار التراث : اخلامسة القاهرة

ـ .  ـ اخلراج حيي بن آدم القرشي، الطبعة األوىل حتقيـق د  ٣٦ سني ح
  .م١٩٨٧مؤنس، القاهرة، بريوت، دار الشروق

 ـ اخلطط للمقريزي، تقي الدين أمحد بن علي املقريزي مكتبة الثقافة ٣٧
  .م١٩٨٧الدينية القاهرة، الطبعة الثانية 

 ـ اخلوارج، ناصر العقل، دار الـوطن، الريـاض الطبعـة األوىل     ٣٨
  .هـ١٤١٦

ام السيوطي، الناشر حممد أمني  ـ الدر املنثور يف التفسري باملأثور لإلم ٣٩
  .دمج، بريوت، لبنان

علي أمحد مـشاعل،  .  ـ الدعوة إىل اهللا يف العصر العباسي األول د ٤٠
  .هـ١٤١٤دار العاصمة، الطبعة األوىل السعودية عام 
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 ـ الدور السياسي للصفوة يف صدر اإلسالم، السيد عمر، الطبعـة   ٤١
  .للفكر اإلسالميم املعهد العاملي ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧األوىل 

 ـ الدولة األموية، يوسف العش، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة  ٤٢ 
  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦

عبد .  ـ الرد على اجلهمية والزنادقة لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق د ٤٣
  .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢الرمحن عمرية، الطبعة دار اللواء الثانية عام 

بد اهللا بن أمحد بن قدامة، دار القلم  ـ  الرقة والبكاء، موفق الدين ع ٤٤
  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢دمشق، الدار الشامية بريوت الطبعة الثانية 

 ـ الروح البن القيم، دار الكتاب العريب، حتقيق ودراسة الـدكتور   ٤٥
م بـريوت  ١٩٨٨هــ ـ   ١٤٠٨السيد اجلميلي الطبعة الثالثة عام 

  .لبنان
  .رحيم، دار احلديث مصرحممد عبد ال.  ـ  الزهد للحسن البصري د٤٦
أكرم حممـد  .  ـ السنة لعبد اهللا بن أمحد بن حنيل، حتقيق ودراسة د ٤٧

سعيد سامل القحطاين، رمادي للنشر الدمام الطبعـة الثالثـة عـام            
  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦

 ـ السنة ومكانتها يف التشريع، للدكتور مصطفى السباعي طبعة أوىل ٤٨
  .م١٩٦١هـ ـ ١٣٨٠مطبعة املدين مبصر 
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 ـ السياسة االقتصادية واملالية لعمر بن عبد العزيز، بشري كمال بشري  ٤٩
  .عابدين، رسالة ماجستري، جامعة الريموك األردن

علـي  .  ـ الشرف والتسامي حبركة الفتح اإلسالمي للـصالَّيب، د  ٥٠
  .الصالَّيب، الصحابة، الشارقة

مـد بـن احلـسني     ـ الشريعة لآلجري، لإلمام احملدث أيب بكر حم ٥١
اآلجري، وحتقيق عبد اهللا بن عمر بن سليمان الرميحي دار الوطن،           

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الرياض، الطبعة األوىل 
 ـ الشعر والشعراء البن قتيبة، دار احلديث القاهرة حتقيـق أمحـد    ٥٢

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨شاكر، الطبعة الثانية 
عزيز الدوري ن يف  ـ الضرائب يف السواد يف العصر األموي، عبد ال ٥٣

حبوث ودراسات مهداة إىل عبد الكرمي حممودغرايبة مبناسبة بلوغـه          
  .م١٩٨٨اخلامسة والستني، عمان، 

  . ـ العقد الفريد، أمحد بن حممد ابن عبد ربه، حتقيق أمحد أمني٨٤
 ـ  العالقات العربية ـ البيزنطية يف العصر األموي، صاحل حـسن    ٨٥

هـ ١٤٠٨اد رسالة ماجستري، عام     عيد عيسى الشمري، جامعة بغد    
  .م١٩٨٨ـ 

 ـ العلل املتناهية البن اجلوزي، حتقيق خليل امليـسي دار الكتـب    ٨٦
  .هـ١٤٠٣العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
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نشأا وتطورها، حسني املالح، املكتبة العصرية، لبنان، :  ـ الفتوى ٨٧
  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 

أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر البغـداي،   ـ الفرق بني الفرق،  ٨٨
حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ـ طبع مؤسـسة احللـيب وشـركاه     

  .بالقاهرة
ناصر العقل، دار الوطن الرياض الطبعة األوىل .  ـ القدرية واملرجئة د ٨٩

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨
 ـ القضاء والقدر، عبد الرمحن احملمود، دار الوطن الرياض، الطبعة  ٩٠

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الثانية 
  . ـ القضاء والقدر حملمد بن إبراهيم احلمد٩١
 ـ القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن للشيخ حممد الصاحل  ٩٢

  .العثيمني
 ـ الكامل يف التاريخ، أبو احلسن علي بن أيب املكـارم الـشيباين    ٩٣

يب، علي شريي، دار إحياء التراث العـر : املعروف، البن األثري حتقيق 
  .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٨بريوت الطبعة األوىل 

 ـ الكتاب اجلامع لسرية عمر بن عبد العزيز، أليب حفص عمر بـن   ٩٤
حممد صدقي اليورنـو، مؤسـسة      . اخلضر املعروف باملالء حتقيق د    

  .م١٩٩٦الرسالة، الطبعة األوىل 
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حممد أبو عجوة، الناشـر،  .  ـ اتمع اإلسالمي، دعائمه وآدابه د ٩٥
  .م١٩٩٩دبويل، الطبعة األوىل نوفمرب مكتبة م

 ـ اددون يف اإلسالم، عبد املتعال الصعيدي، دار احلامي للطباعة،  ٩٦
  .مصر

 ـ احملدث الفاصل بني الراوي والواعي، للقاضي احلسن بـن عبـد    ٩٧
حممـد عجـاج    . هـ، حتقيـق د   ٣٦٠الرمحن الرامهرمزي املتويف    

  .اخلطيب
هـ، ٤٥٦ سعيد بن حزم املتويف سنة  ـ احمللي، تأليف علي بن أمحد ٩٨

حتقيق جلنة إحياء التراث العريب يف دار اآلفاق اجلديدة وهـو أحـد             
  .بريوت: منشوراا

 ـ املدينة النبوية، فجر اإلسالم والعصر الراشدي حممد حممد حسن  ٩٩
شراب، دار القلم دمشق، الدار الـشامية بـريوت، الطبعـة األوىل            

  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥
املعارف البن قتيبة، حتقيق ثروة عكاشة، الطبعـة الثالثـة دار    ـ  ١٠٠

  .املعارف ـ مصر
 ـ املعرفة والتاريخ لإلمام يعقوب بن سـفيان الفـسوي حتقيـق     ١٠١

  .الدكتور أكرم ضياء العمري، مطبعة اإلرشاد بغداد
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 ـ املغين البن قدامه لإلمام أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن  ١٠٢
هـ نشر مكتبة اجلمهورية العربيـة      ٦٢٠سي متويف سنة    قدامة املقد 

  .بالقاهرة
 ـ امللل والنحل للشهرستاين، حممد عبد الكرمي، نشر مكتبة األجنلو  ١٠٣

  .م١٩٥٦املصرية بالقاهرة 
 ـ املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم أليب الفرج عبد الرمحن بن علي  ١٠٤

  .بن اجلوزي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان
 ـ املنية واألمل يف شرح كتاب امللل والنحل، باب ذكر املعتزلـة   ١٠٥

ألمحد بن حيي بن املرتضى دار صادر بريوت ـ مصورة عن طبعـة   
  .هـ١٣١٦

رواية حيي بن حيي الليثـي، دار الكتـب   .  ـ املوطأ لإلمام مالك ١٠٦
  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

ملستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز حممد  ـ النموذج اإلداري ا ١٠٧
بن مشيب بن سلمان القحطاين، منشوارت جامعة أم القرى طبعـة           

  .هـ١٤١٨عام 
 ـ النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري، حتقيق حممود حممد  ١٠٨

دار إحيـاء  . م١٩٦٣هــ ـ   ١٣٩٣الطناجي الطبعة األوىل عام 
  .الكتب
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علي حممد الصالَّيب دار الصحابة . الكرمي، د ـ الوسطية يف القرآن  ١٠٩
  .الشارقة

  . ـ الوايف بالوفيات للصديف١١٠
 ـ الوالة وكتاب القضاة للكندي، أبو عمر حممد بـن يوسـف    ١١١

  .م١٩٠٨الكندي، مطبعة اإلباء اليسوعيني ـ بريوت ـ 
 ـ انتشار اإلسالم يف القرن اإلفريقي خالل القرون الثالثـة األوىل   ١١٢
هجرة، حممود حممد مهالن اجلبارات ماجستري، جامعـة النـيلني          لل

  .م١٩٩٩م ـ ١٩٩٨
 ـ أنساب األشراف، أمحد بن حيي بن جـابر الـبالذري، طبـع     ١١٣

  .م١٩٨٩بريوت، عام 
 ـ براءة السلف مما نسب إليهم من إحنراف يف االعتقاد عـدنان   ١١٤

  .عبد القادر، دار اإلميان، اإلسكندرية
عبد اللطيف عبـد القـادر   . تزلة يف اخلوارج والشيعة ـ تأثري املع ١١٥

  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١احلفظي، دار األندلس، الطبعة األوىل 
 ـ تاريخ أيب زرعة، حتقيق شكر اهللا، نعمة اهللا القوجاين مطبوعات  ١١٦

  .اللغة العربية بدمشق
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.  ـ تاريخ التصوف اإلسالمي من البداية حىت اية القرن الثاين، د ١١٧
رمحن بدوي، وكالة املطبوعات مصر، الكويت، الطبعة األوىل        عبد ال 

  .م١٩٧٥
  . ـ تاريخ اجلدل، أبو زهرة، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب١١٨
 ـ تاريخ اخللفاء، جلالل الدين السيوطي، دار صـادر بـريوت،    ١١٩

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧الطبعة األوىل 
ـ   ١٢٠ وك أليب جعفـر   ـ تاريخ الطربي، املسمى بتاريخ األمـم واملل

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧الطربي، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل 
 ـ تاريخ الفتح العريب يف ليبيا، للطاهر أمحد الزاوي، دار التـراث   ١٢١

  .العريب، ليبيا، الطبعة الثالثة
 ـ تاريخ خليفة بن خياط، أبو عمر خليفة بن خياط بن أيب هبرية  ١٢٢

مري، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة،     أكرم ضياء الع  : الليثي، حتقيق 
  .هـ١٣٩٧دار القلم بريوت 

  . ـ تذكرة احلفاظ للذهيب، دار إحياء التراث العريب ـ بريوت١٢٣
  . ـ تفسري ابن أيب حامت١٢٤
حممد بن عبد اهللا بن علـي اخلـضري دار   .  ـ تفسري التابعني، د ١٢٥

  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠الوطن، الرياض، الطبعة األوىل 
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ـ ١٢٦  تفسري السعدي، للشيخ عبد الرمحن السعدي دار ابن اجلوزي،  
  .السعودية

 ـ تفسري القرآن العظيم البن كثري القرشي، دار الفكر، دار القلم،  ١٢٧
  .بريوت لبنان

عفاف بنت بن حممـد  . ـ تناقضأهل األهواء والبدع يف العقيدة، د ١٢٨
  .م، الطبعة األوىل٢٠٠٠خمتار، مكتبة الرشد، الرياض عام 

  . ـ  ذيب األمساء واللغات، لإلمام النووي١٢٩
 ـ ذيب التهذيب، ابن حجر العسقالين، حيدر آباد الدكن، نشر  ١٣٠

  .هـ١٣٢٢دار صادر بريوت سنة 
 ـ  جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم  ١٣١

 يوسف البقاعي الطبعة املكتبة العصرية صيدا     . البن رجب احلنبلي د   
  .م١٩٩٥بريوت الطبعة األوىل عام 

 ـ جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب، تـصوير دار الكتـب    ١٣٢
  .هـ بريوت١٣٩٨العلمية 

 ـ جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري األنام البـن القـيم    ١٣٣
هــ  ١٤٠٥اجلوزية، دار الكتب العلمية بريوت لبنان الطبعة األوىل         

  .م١٩٨٥ـ 
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 األكليل شرح خمتصر خليل يف مذهب اإلمـام مالـك    ـ جواهر ١٣٤
  .للشيخ صاحل عبد السميع اآليب األزهري دار املعرفة، بريوت

  . ـ حاشية عابدين، مطابع مصطفى البايب وأوالده١٣٥
 ـ حقيقة البدعة وأحكامها، سعيد الغامدي، مكتبة الرشد، الطبعة  ١٣٦

  .م١٩٩٢األوىل 
فياء أليب نعيم أمحد بـن عبـد اهللا    ـ حلية األولياء وطبقات األص ١٣٧

  .األصفهاين، دار الكتب العلمية، بريوت
روضة احلصري، دار الكلم الطيبـة،  .  ـ حياة احلسن البصري د ١٣٨

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢دمشق، الطبعة األوىل 
علي .  ـ خامس اخللفاء الراشدين، حسن بن علي بن أيب طالب، د١٣٩

  .م الطبعة األوىل٢٠٠٤ دمشق حممد الصالَّيب، دار ابن كثري،
ناصر عبد الكرمي العقل، .  ـ دراسات يف األهواء والفرق والبدع د ١٤٠

مركز الدراسات واإلعالم دار أشـبيليا، الريـاض، الطبعـة األوىل           
  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

 ـ دفاعاً عن السلفية، عمرو عبد املنعم سليم، مكتبـة الـصحابة    ١٤١
  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠عة الشارقة اإلمارات، الطبعة الراب
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 ـ دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة أليب بكر حممـد   ١٤٢
هــ دار   ١٤٠٥البيهقي، حتقيق عبد املعطي قلعجي الطبعة األوىل        

  .الكتب العلمية بريوت
 ـ دموع القراء، حممد شومان، دار النفائس األردن، الطبعة األوىل  ١٤٣

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣
  .بن أيب الدنيا ـ ذم الدنيا ال١٤٤
هـ ـ  ١٤٢٠ ـ رجال الفكر للندوي، أبو احلسن، الطبعة األوىل  ١٤٥

  .م دار ابن كثري دمشق١٩٩٩
 ـ رسالة توحيد األلوهية أساس اإلسالم للباحث حامد عبد القادر  ١٤٦

  .األمحدي مطبوع على اآللة الكاتبة
 ـ روضة الطالبني وعمدة املفتني، لإلمام حمي الدين بـن شـرف    ١٤٧
نووي، نشر املكتب اإلسالمي، بـريوت الطبعـة الثانيـة سـنة            ال

  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥
 ـ رياض النفوس للمالكي، أبو بكر عبـد اهللا املـالكي، حتقيـق     ١٤٨

  .الدكتور حسني مؤنس، القاهرة
 ـ زاد املسري يف علم التفسري، أليب الفرج مجال الدين عبد الرمحن  ١٤٩

تب اإلسالمي، الطبعة األوىل    بن علي اجلوزي القرشي البغدادي، املك     
  .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤
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 ـ سراج امللوك للطرطوشي، أبو بكر حممد بن الوليد بن حممـد   ١٥٠
القرشي الفهري األندلس الطرطوشي، طبعة اإلسـكندرية املطبعـة         

  .م١٨٧٢هـ ـ ١٢٨٩الوطنية 
 ـ سنن أيب داوود، للحافظ أيب داوود سـليمان بـن األشـعث     ١٥١

تعليق حممد حمي الدين عبد احلميد دار الكتب        السجستاين، مراجعة و  
  .العلمية

 ـ سنن الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى الترمذي دار الفكـر   ١٥٢
  .هـ١٣٩٨

 ـ سياسة اإلنفاق العام يف اإلسالم، عوف حممـود الكفـراوي    ١٥٣
  .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩اإلسكندرية مؤسسة شباب اجلامعة 

حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،  ـ سري أعالم النبالء، مشس الدين  ١٥٤
  .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة بريوت، 

 ـ سرية عمر بن عبد العزيز، عفت وصال محزة، دار ابن حـزم،   ١٥٥
  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

 ـ سرية عمر بن عبد العزيز البن اجلوزي، دار الكتب العلميـة،   ١٥٦
  .بريوت الطبعة األوىل

 ـ سرية عمر بن عبد العزيز البن عبد احلكم، أبو حممد عبـد اهللا   ١٥٧
  .م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧دار العلم للماليني، بريوت 
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 ـ شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد خملوف،  ١٥٨
  .دار الكتب العريب، بريوت لبنان

 بن  ـ شذرات الذهب، يف أخبار من ذهب أليب الفالح عبد احلي ١٥٩
  .العماد احلنبلي

أمحد سعد .  ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، حتقيق د ١٦٠
  .م١٩٩٤محدان الغامدي الطبعة دار طيبة الرياض الطبعة الثالثة 

 ـ شرح العقيدة الطحاوية، حممد علي األذرعي، خرج أحاديثها،  ١٦١
  .حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي بريوت، لبنان

 ـ الشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليم البن  ١٦٢
  .دار التراث القاهرة. القيم الطبعة

  . ـ صحيح اجلامع الصغري لأللباين، املكتب اإلسالمي١٦٣
 ـ صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  ١٦٤

  .م١٩٩٢العريب، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية 
 ـ صفة الصفوة، للعالمة ابن اجلوزي، طبعة أوىل حيـدر آبـاد    ١٦٥

  .الدكن ـ اهلند
علـي  . ـ صفحات من التاريخ اإلسالمية يف الشمال اإلفريقـي د  ١٦٦

  .م١٩٩٨حممد الصلَّابي، دار البيارق، عمان، الطبعة األوىل، 
  . ـ  طبقات ابن سعد، دار صادر، بريوت لبنان١٦٧
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يز بن مروان وسريته وأثره يف أحداث العصر األموي،  ـ عبد العز ١٦٨
فاروق عباس وهيب، جامعة بغداد،     . بديع حممد إبراهيم الدليمي د    

  .م١٩٩٨
 ـ  عصر الدولتني األموية والعباسية، للصالَّيب، مكتبة الـصحابة،   ١٦٩

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢الشارقة، الطبعة األوىل 
ي، شركة املطبوعات للتوزيـع   ـ عمر بن عبد العزيز، صاحل العل ١٧٠

  .م٢٠٠٠والنشر، الطبعة األوىل 
  . ـ عمر بن عبد العزيز، عبد الستار الشيخ، دار القلم دمشق١٧١
 ـ عمر بن عبد العزيز للزحيلي، وهب الزحيلي، دار قتيبة الطبعة  ١٧٢

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الثالثة 
بعة األوىل  ـ عمر بن عبد العزيز للشرقاوي، دار الكتاب العريب الط١٧٣

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧
 ـ عمر بن عبد العزيز وسياسة رد املظامل، ماجدة فيصل مكتبـة   ١٧٤

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧الطالب اجلامعي، مكة، الطبعة األوىل 
 ـ عون املعبود شرح مسنن أيب داوود، حممد مشس احلق العظـيم   ١٧٥

عبد الرمحن حممد عثمان، نـشر املكتبـة        . آبادي، ضبط وحتقيق د   
  .لفية باملدينة املنورةالس

  . ـ فتح الباري، البن حجر العسقالين، دار املعرفة بريوت، لبنان١٧٦
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.  ـ فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدواية من علم التفـسري  ١٧٧
  .حممد بن علي الشوكاين، دار الفكر

 ـ فتوح البلدان للبالذري، أمحد بن حيي بن جابر، بـريوت، دار   ١٧٨
  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣العلمية الكتب 

  .١٩٥٩ ـ فجر األندلس حلسني مؤنس، القاهرة ١٧٩
 ـ فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب، الشيخ حممد صاحل أمحـد   ١٨٠

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦الغرسي، دار السالم، مصر الطبعة األوىل 
 ـ فقه عمر بن عبد العزيز، حممد شبري، دار الرشد الطبعة األوىل،  ١٨١

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤
 ـ يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار الشروق الطبعـة التاسـعة    ١٨٢

  .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠
 ـ فيض القدير شرح اجلامع الصغري، دار الكتب العلمية، بـريوت   ١٨٣

  .م١٩٩٤لبنان الطبعة األوىل 
جابر زايد عبد الـسمريي، الـدار   .  ـ قضية الثواب والعقاب د ١٨٤

  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦السودانية، اخلرطوم، الطبعة األوىل 
  . ـ كتاب الورع البن أيب الدنيا١٨٥
 ـ لسان العرب، مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور صـادر   ١٨٦

  .بريوت
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 ـ جمموعة الفتاوى لتقي الدين أمحد بن تيمية احلراين، دار الوفاء،  ١٨٧
  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل 

 رجب احلنبلي، حتقيق أبو مـصعب   ـ جمموعة رسائل احلافظ بن ١٨٨
طلعت بن فؤاد احللواين، الفاروق للنشر القـاهرة، الطبعـة األوىل           

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣
البن )) أياك نعبد وأياك نستعني(( ـ مدارج السالكني، بني منازل  ١٨٩

  .القيم اجلوزية، حتقيق حممد حامد الفقي
اط، الـدار   ـ مدرسة احلديث يف القريوان، احلسني بن حممد شو ١٩٠

  .هـ١٤١١العاملية للكتاب اإلسالمي، الطبعة األوىل 
عبد الرمحن بدوي، .  ـ مذاهب اإلسالميني، عبد الرمحن بدوي، د ١٩١

  .م١٩٩٦دار العلم للماليني، الطبعة األوىل 
 ـ مروج الذهب ومعادن اجلوهر، أليب احلسن علي بن احلـسني   ١٩٢

  .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢املسعودي، دار املعرفة بريوت لبنان، طبعة
 ـ مستدرك احلاكم على الصحيحني، أليب عبد اهللا حممد بن عبد  ١٩٣

اهللا النيسابوري، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعـة األوىل          
  .هـ١٤١١

  . ـ مسند أمحد، املكتب اإلسالمي، بريوت١٩٤
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 ـ مشاهري علماء األمصار تأليف حممد بن حبان، القاهرة مطبعـة   ١٩٥
  .هـ١٣٧٩التأليف والترمجة جلنة 

 ـ مصنف ابن أيب شيبة، لإلمام أيب بكر عبد اهللا بن حممد بـن أيب   ١٩٦
شيبة العبسي، دار القرآن والعلوم اإلنـسانية كراتـشي باكـستان           

  .هـ١٤٠٦
 ـ مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق بن مهام الضعاين، حتقيق حبيب ١٩٧

ريوت الطبعة الثانيـة  املكتب اإلسالمي ـ ب : الرمحن األعظمي، طبع
  .هـ١٤٠٣

  . ـ معرفة علوم احلديث للحاكم النيسابوري١٩٨
 ـ مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني أبو احلسن علـي بـن    ١٩٩

  .هـ النهضة املصرية١٣٨٩إمساعيل األشعري، الطبعة الثانية 
  . ـ مقدمة ابن خلدون٢٠٠
العزيـز   ـ مالمح االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر بن عبـد    ٢٠٢
هـ ـ  ١٤٠٥عماد الدين خليل، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة .د

 .م١٩٨٥

 ـ من أجل صحوة إسالمية راشدة جتدد وتنهض بالدنيا، يوسف  ٢٠٣
  .م١٩٩٨القرضاوي، املكتب اإلسالمي بريوت لبنان الطبعة األوىل 
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حممد رشاد سـامل مؤسـسة   :  ـ مناهج السنة، البن متيمة، حتقيق ٢٠٤
  .قرطبة
 ـ منهج أهل السنة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهللا خالد، عبـد   ٢٠٥

اللطيف بن حممد نور مكتبة الغرباء األثرية املدينة النبوية الطبعة األوىل 
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦

 ـ موجز تاريخ جتديد الدين للمودودي أبو األعلى، دار الفكـر،   ٢٠٦
 .م١٩٦٨بريوت، لبنان 

إبـراهيم عـامر   . هواء والبدع د ـ موقف أهل السنة من أهل األ ٢٠٧
الرحيلي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة  املنورة الطبعة األوىل لعـام           

 .هـ١٤٢٢

 ـ ميزان االعتدال البيجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القـاهرة   ٢٠٨
 .هـ١٣٨٢الطبعة األوىل، 

علي سامي النشار، دار .  ـ نشأت الفكر الفلسفي يف اإلسالم، د ٢٠٩
 .رف الطبعة السابعةاملعا

 ـ نظام اإلسالم، احلكم والدولة، حممد املبارك، بريوت، دار الفكر  ٢١٠
 .هـ١٤٠١

أمحد عبد اهللا .  ـ نظام احلكم يف اإلسالم بني النظرية والتطبيق، د ٢١١
 .مفتاح، دار التوزيع والنشر اإلسالمية
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 دار  ـ نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي، ظافر القـامسي  ٢١٢
  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧النفائس، بريوت، الطبعة الثالثة 

حممد باكرمي، دار الرايـة ـ   .  ـ  وسطية أهل السنة بني الفرق د ٢١٣
  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥الرياض، الطبعة األوىل 

 ـ وفيات األعيان وأبناء الزمان، أليب خلكان أيب العباس مشـس    ٢١٤
  .وتالدين أمحد حتقيق، إحسان عباس، دار صادر، بري
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  كتاب فهرس
  عمر بن عبد العزيز

  ١                     املقدمة
  

  ٦        عهد أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز: الفصل األول
  ٦            من امليالد إىل خالفته: املبحث األول

  ٦              امسه ولقبه وكنيته وأسرته: أوالً
  

  ١٠      العوامل اليت أثرت يف تكوين شخصية عمر بن عبد العزيز: ثانياً
  ١٠                  ـ الواقع األسري١
  ١١       ـ إقباله املبكر على طلب العلم وحفظه للقرآن الكرمي٢
  ١٣                 ـ الواقع اإلجتماعي٣
  ١٣         ـ تربيته على أيدي كبار فقهاء املدينة وعلمائها٤
  

  ١٦                  مكانته العلمية: ثالثاً
  

  ١٧            عمر يف عهد الوليد بن عبد امللك: رابعاً
  ١٧                 ـ واليته على املدينة١
  ١٨             ـ جملس شورى عمر بن عبد العزيز٢
  ١٩             ـ احلادث املؤسف يف والية عمر٣
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  ٢٠           ـ عظة مزاحم موىل عمر بن عبد العزيز له٤
  ٢١         ـ بني عمر بن عبد العزيز واحلجاج يف خالفة الوليد٥
  ٢١            ـ عودة عمر بن عبد العزيز إىل دمشق٦
  ٢٢       ـ نصح عمر للوليد باحلد من صالحيات عماله يف القتل٧
  ٢٣         ـ رأي عمر بن عبد العزيز يف التعامل مع اخلوارج٨
  ٢٤        ـ نصحه الوليد عندما أراد خلع سليمان والبيعة البنه٩
  

  ٢٤          عمر يف عهد سليمان بن عبد امللك: خامساً
  ٢٤               ـ أسباب تقريب سليمان لعمر١
  ٢٥       ـ تأثري عمر على سليمان يف إصدار قرارات إصالحية٢
  ٢٥       ـ إنكاره على سليمان بن عبد امللك يف حتكيمه كتاب أبيه ٣
  ٢٦         ـ إنكاره على سليمان بن عبد امللك يف اإلنفاق٤
  ٢٦             ـ حث عمر سليمان على رد املظامل٥
  ٢٦               ـ أرى دنيا يأكل بعضها بعضا٦ً
  ٢٧              ماؤك يوم القيامة ـ هم خص٧
  ٢٧             ـ زيد بن احلسن بن علي مع سليمان٨
  

  ٢٨              خالفة عمر بن عبد العزيز: سادساً
  ٣٠        ـ منهج عمر يف إدارة الدولة من خالل خطبته األوىل١
  ٣٢             ـ احلرص على العمل بالكتاب والسنة٢
  ٣٣           ـ الشورى يف دولة عمر بن عبد العزيز٣
  ٣٤            ـ العدل يف دولة عمر بن عبد العزيز ٤
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  ٣٦                ـ سياسته يف رد املظامل
  ٣٦                ـ أمري املؤمنني يبدأ بنفسه

  ٣٩                 ـ رد مظامل بين أمية 
  ٤١          ـ بنو أمية يلجأون إىل أسلوب احلوار اهلادي
  ٤٢          ـ بنو أمية يرسلون عمة عمر بن عبد العزيز

  ٤٣             اجلماعية لبين أميةـ تالشي املعارضة
  ٤٣                أ ـ رد احلقوق ألصحاا

  ٤٤            ب ـ عزله مجيع الوالة واحلكام الظاملني
  ٤٥                ج ـ رفع املظامل عن املوايل

  ٤٦              ح ـ رفع املظامل عن أهل الذمة
  ٤٨              س ـ إقامة العدل ألهل مسرقند

  ٤٩           املظاملش ـ االكتفاء باليسري من البينات يف رد
  ٥٠                  ر ـ وضع املكس

  ٥١              ز ـ رد املظامل وإخراج زكاا
  ٥٢              ـ النهي عن خنس الدابة باحلديدة

  ٥٢            ـ يف حتديد محولة البعري بستمائة رطل
  ٥٣                    ـ املساواة٥
  ٥٥            ـ احلريات يف دولة عمر بن عبد العزيز٦

  ٥٥               عقديةأ ـ احلرية الفكرية وال
  ٥٦                ب ـ احلرية السياسية

  ٥٦                ت ـ احلرية الشخصية
  ٥٧              ج ـ حرية التجارة والكسب
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  ٥٨            أهم صفاته ومعامل جتديده: املبحث الثاين

  ٥٨                  أهم صفاته: أوالً
  ٥٩                 ـ شدة خوفه من اهللا١
  ٦٠                     ـ زهده٢
  ٦٣                    ـ تواضعه٣
  ٦٤                     ـ ورعه٤
  ٦٦                     ـ حلمه٥
  ٦٧                     ـ صربه٦
  ٦٨                     ـ احلزم٧
  ٦٩                     ـ العدل٨
  ٧٠            ـ تضرعه ودعاؤه واستجابة اهللا لدعائه٩
  

  ٧١          معامل التجديد عند عمر بن عبد العزيز: ثانياً
  ٧٢           ـ من إصالحات عمر وأعماله التجديدية١

  ٧٢                    الشورىأ ـ 
  ٧٢            ب ـ األمانة يف احلكم وتوكيل األمناء

  ٧٣                  ج ـ مبدأ العدل
  ٧٤        س ـ أحياؤه مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  ٧٥               ـ من شروط ادد وصفاته٢
  ٧٥      أ ـ أن يكون ادد معروفاً بصفاء العقيدة وسالمة املنهج

  ٧٥                 جمتهداًب ـ أن يكون عاملاً
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  ٧٦      ج ـ أن يشمل جتديده ميداين الفكر والسلوك يف اتمع 
  ٧٦              س ـ أن يعم نفعه أهل زمانه

  ٧٧      إن اهللا يبعث هلذه:  ـ قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم٣
        األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها

  
  ٨٠      العزيز بعقائد أهل السنة اهتمام عمر بن عبد : املبحث الثالث

  ٨٠                :توحيد األلوهية: أوالً
  ٨١                     ـ الدعاء١
  ٨٢                     ـ الشكر٢
  ٨٣                     ـ التوكل٣
  ٨٣                 ـ يف اخلوف والرجاء٤
  

  ٨٤        معتقد عمر بن عبد العزيز يف أمساء اهللا احلسىن: ثانياً
  

  ٨٧         صفات اهللا تعاىلمعتقد عمر بن عبد العزيز يف: ثالثاً
  

  ٨٩              يه عن اختاذ القبور مساجد: رابعاً
  

  ٩٠          مفهوم اإلميان عند عمر بن عبد العزيز: خامساً
  

  ٩١               اإلميان باليوم اآلخر: سادساً
  ٩١                 ـ عذاب القرب ونعيمه١
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  ٩٢           ـ اإلميان باملعاد ونزول الرب لفصل القضاء٢
  ٩٣                     ـ امليزان٣
  ٩٣                    ـ احلوض٤
  ٩٤                    ـ الصراط٥
  ٩٥                   ـ اجلنة والنار٦
  ٩٦               ـ رؤية املؤمنني رم يف اجلنة٧
  

  ٩٦       االعتصام بالكتاب والسنة وسنة اخللفاء الراشدين: سابعاً
  ٩٦                 ـ إتباع الكتاب والسنة١
  ٩٧          شدين ـ إتباع االعتصام بسنة اخللفاء الرا٢
  ٩٩              ـ التمسك مبا تدل عليه الفطرة٣
  

  ٩٩            موقفه من الصحابة واخلالف بينهم: ثامناً
  

  ١٠٠               موقفه من أهل البيت: تاسعاً
  

  ١٠٣     موقف عمر بن عبد العزيز من اخلوارج والشيعة: املبحث الرابع
  والقدرية واملرجئة واجلهمية                  

  ١٠٣                   خلوارجا: أوالً
  ١٠٤             ـ موقفه من خروج اخلوارج عليه١
  ١٠٥                 ـ مناظرته للخوارج٢
  ١٠٩             ـ السبب املفضي لقتال اخلوارج٣
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  ١١٠               ـ رد متاع اخلوارج إىل أهليهم٤
  ١١٠           ـ حبس أسرى اخلوارج حىت حيدثوا خريا٥ً
  

  ١١٠                    الشيعة: ثانياً
  

  ١١١                    القدرية: ثالثاً
  ١١١              ـ تعريف القدرية يف االصطالح١
  ١١٢             ـ نشأة القول بالقدر يف اإلسالم٢
  ١١٤         ـ موقف عمر بن عبد العزيز من غيالن الدمشقي٣
  ١١٦                 ـ بيان مراتب القدر٤
  ١١٨           ـ الفرق بني القضاء والقدر يف االصطالح٥
  ١١٩               در ـ الرضا بالقضاء والق٦
  

  ١١٩                    املرجئة: رابعاً
  

  ١٢٢                  اجلهمية: خامساً
  

  ١٢٥                  املعتزلة: سادساً
  ١٢٥               ـ نشأة املعتزلة وسبب التسمية١
  ١٢٦                   ـ فرق املعتزلة٢
  ١٢٦         ـ دور املعتزلة يف إحياء عقائد الفرق اليت سبقتها٣
  ١٢٨                   ـ أصول املعتزلة٤
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  ١٢٩        حياته اإلجتماعية والعلمية والدعوية: املبحث اخلامس

  ١٢٩                احلياة اإلجتماعية: أوالً
 ١٢٩              ـ اهتمامه بأوالده وأسرته  
  ١٢٩               ـ ربطهم بالقرآن الكرمي١
  ١٢٩                 ـ تعهدهم بالنصيحة٢
  ١٣٠           ـ احلث على التسامح وحسن الظن٣
  ١٣٠            واحملاورة العاقلة ـ األسلوب اللني ٤
  ١٣٠               ـ حرصه على العدل بينهم٥
  ١٣١             ـ تنمية األخالق الفاضلة عندهم٦
  ١٣١         ـ تربية أوالده على الزهد واالقتصاد يف املعيشة٧
  ١٣٣              ـ اهتمامه بتعليم أوالده* 
  ١٣٣             ـ اختيار املعلم واملؤدب الصاحل١
  ١٣٤              عليمي ـ حتديد املنهج الت٢
  ١٣٤             ـ حتديد طريقة التأديب والتعليم٣
  ١٣٤             ـ حتديد أوقات وأولويات التعليم٤
  ١٣٥               ـ مراعاة املؤثرات التعليمية٥
  ١٣٥      ـ من نتائج منهج عمر بن عبد العزيز يف تربية أوالده* 

        ابنه عبد امللك
  ١٣٥                 ـ عبادته وبكاؤه١
  ١٣٦               وفقهه وفهمه ـ علمه٢
  ١٣٦               ـ تذكريه والده باملوت٣
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  ١٣٦           ـ صالبته يف دين اهللا وقوته يف تنفيذ احلق٤
  ١٣٧               ـ مرضه وموته رمحه اهللا٥

  ١٣٨                ـ حياته مع الناس
  ١٣٨               ـ اهتمامه بإصالح اتمع١
  ١٤٠               ـ تذكريه الناس باآلخرة٢
  ١٤٠              فاهيم اخلاطئة ـ تصحيح امل٣
  ١٤٢               ـ إنكاره العصبية القبلية٤
  ١٤٣               ـ رفضه للقيام بني يديه٥
  ١٤٣                ـ تقديره أهل الفضل٦
  ١٤٥              ـ املرء بأصغريه قلبه ولسانه٧
  ١٤٦           ـ إمرأة مصرية مسكينة تشتكي لعمر٨
  ١٤٦               ـ اهتمامه بفداء األسرى٩

  ١٤٧              يون الغارمني ـ قضاء د١٠
  ١٤٧             ـ خرب األسري األعمى عند الروم١١
  ١٤٨         ـ املرأة العراقية اليت فرض لبناا من بيت املال١٢
  ١٤٨               ـ إحياؤه لسنة العطاء١٣
  ١٤٩             ـ اغناؤه احملتاجني عن املسألة١٤
  ١٤٩             ـ دفع املهور من بيت املال١٥
  ١٥٠         يب بني طبقات اتمع ـ جهوده يف التقر١٦
  ١٥٠         ـ شعوره الكبري باملسئولية جتاه أفراد اتمع١٧
  ١٥١       ـ يف اإلنفاق على الذمي إذا كرب ومل يكن له مال١٨
  ١٥١               ـ أكله مع أهل الكتاب١٩
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  ١٥٢                 ـ عمر والشعراء٢٠
  ١٥٤         ـ تأثره بشعر الزهد وعالقته بسابق الرببري٢١
  ١٦٠      ـ بني الشاعر دكني بن رجاء وعمر بن عبد العزيز ٢٢

  ١٦١      :ـ من معامل عمر بن عبد العزيز يف التغيري اإلجتماعي
  ١٦١                   ـ القدوة١
  ١٦٢                 ـ التدرج واملرحلية٢
  ١٦٢               ـ فهم النفوس البشرية٣
  ١٦٢                 ـ ترتيب األولويات٤
  ١٦٢          صالحية ـ وضوح الرؤية يف خطواته اإل٥
  ١٦٢           ـ التقيد بالقرآن الكرمي والسنة النبوية٦
  

  ١٦٢            عمر بن عبد العزيز والعلماء: ثانياً
  ١٦٣     ـ قرم من اخلليفة وشد أزره للسري يف منهجه اإلصالحي١
  ١٦٥         ـ تعهدهم عمر بالنصح والتذكري باملسئولية٢
  ١٦٦        هلا ـ مشاركتهم يف تويل مناصب الدولة وأعما٣
  

  ١٦٧    املدارس العلمية يف عهد عمر بن عبد العزيز والدولة األموية: ثالثاً
  ١٦٧                 ـ مدرسة الشام١
  ١٧٠                 ـ املدرسة املدنية٢
  ١٧٠                 ـ املدرسة املكية٣
  ١٧٢                 ـ املدرسة البصرية٤
  ١٧٤                 ـ املدرسة الكوفية٥
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  ١٧٥                 ـ املدرسة اليمنية٦
  ١٧٧                 ـ املدرسة املصرية٧
  ١٧٨               ـ مدرسة مشال إفريقيا٨
  

  ١٧٨          منهج التابعني يف تفسري القرآن الكرمي: رابعاً
  ١٧٨               ـ تفسري القرآن بالقرآن١
  ١٨١               ـ تفسري القرآن بالسنة٢
  ١٨٣             ـ تفسري القرآن بأقوال الصحابة٣
  ١٨٦                 ـ اللغة العربية٤
  ١٨٦                   ـ االجتهاد٥
  

  ١٨٦      جهود عمر بن عبد العزيز والتابعني يف خدمة السنة: خامساً
  

  ١٩٤      منهج التزكية والسلوك عند التابعني مدرسة احلسن: سادساً
           البصري مثاالً

  ١٩٥             ـ أسباب تأثريه يف قلوب الناس١
  ١٩٧        ري ـ مالمح التصوف السين عند احلسن البص٢

  ١٩٧            أ ـ قسوة القلب ومواته وإحياؤه
  ١٩٨          ـ كثرة ذكر اهللا يتوطأ عليه القلب واللسان

  ١٩٩                ـ كثرة ذكر املوت
  ٢٠٠            ـ زيارة القبور بالتفكر يف حال أهلها

  ٢٠١    ب ـ حثه على اإلخالص وطاعة اهللا وإصالح ذات البني والتفكر
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  ٢٠١                  ـ اإلخالص
  ٢٠٣                احلث على طاعة اهللاـ 

  ٢٠٤                ـ االعتبار والتفكر
  ٢٠٥                 ـ العلم والعلماء

  ٢٠٥           ج ـ النهي عن طول األمل وذم الكرب
  ٢٠٥     ـ من تالميذ احلسن البصري الذين اشتهروا بعلم السلوك٣

  ٢٠٦                أ ـ أيوب السختياين
  ٢٠٨                ب ـ مالك بن دينار

  ٢٠٩                 بن واسعج ـ حممد
  ٢٠٩           ـ براءة احلسن البصري من االعتزال٤
  ٢١٢           ـ اإلمام العادل يف نظر احلسن البصري ٥
  ٢١٤       ـ احلسن البصري يصف الدنيا لعمر بن عبد العزيز٦
  ٢١٦          ـ موقفه من الثورات اليت حدثت يف عهده٧
  ٢١٨              ـ كيف يضل قوم هذا فيهم٨
  ٢١٨              سن البصري ـ وفاة احل٩
  

  ٢١٩        عمر والفتوح ورفع احلصار عن القسطنطينية: سابعاً
  

  ٢٢٢              االهتمام بالدعوة الشاملة: ثامناً
  ٢٢٢             ـ وضع قانون التفرغ للدعاة١
  ٢٢٣           ـ حض العلماء على نشر العلم وعلنيته٢
  ٢٢٣             ـ توجيه األمة إىل أمهية العلم٣
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  ٢٢٣          لماء الربانيني يف مشال أفريقيا ـ إرسال الع٤
  ٢٢٨         ـ رسائله الدعوية إىل امللوك يف اهلند وغريها٥
  ٢٢٩         ـ تشجيع غري املسلمني على الدخول يف اإلسالم٦
  ٢٢٩           ـ تصحيح الوضع اخلاص ألهل الذمة٧
  

  ٢٣٠    اإلصالحات املالية يف عهد عمر بن عبد العزيز: املبحث السادس
  ٢٣٠          أهداف السياسة االقتصادية عند عمر: أوالً

  ٢٣٠         ـ إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل١
  ٢٣١         ـ حتقيق التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي٢
  

  ٢٣٢  وسائل عمر بن عبد العزيز لتحقيق األهداف االقتصادية لدولته: ثانياً
  ٢٣٢             ـ توفري املناخ املناسب للتنمية١
  ٢٣٣            ـ إتباع سياسة زراعية جديدة ٢

  ٢٣٣              أ ـ منع بيع األرض اخلراجية
  ٢٣٤        ب ـ العناية باملزارعني وختفيف الضرائب عنهم

  ٢٣٥        ج ـ اإلصالحات واإلعمار وإحياء أرض املوات
  ٢٣٦                س ـ عمر واحلمى

  ٢٣٦            ش ـ توفري مشاريع البنية التحتية
  

  ٢٣٧         بن عبد العزيز املالية يف اإليراداتسياسة عمر: ثالثاً
  ٢٣٧                   ـ الزكاة١
  ٢٣٩                   ـ اجلزية٢
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  ٢٤٠                   ـ اخلراج٣
  ٢٤١                   ـ العشور٤
  ٢٤٣               ـ مخس الغنائم والفيء٥
  

  ٢٤٤        سياسة اإلنفاق العام لعمر بن عبد العزيز: رابعاً
  ٢٤٤          عية ـ إنفاق عمر على الرعاية االجتما١
  ٢٤٧             ـ ترشيد اإلنفاق يف مصاحل الدولة٢

  ٢٤٧      أ ـ قطع اإلمتيازات اخلاصة باخلليفة وبأمراء األمويني
  ٢٤٨              ب ـ ترشيد اإلنفاق اإلداري

  ٢٤٨              ج ـ ترشيد اإلنفاق احلريب
  

  ٢٤٩    املؤسسة القضائية يف عهد عمر بن عبد العزيز : املبحث السابع
  وبعض إجتهادته الفقهية                   

  ٢٤٩              يف األقضية والشهادات:أوالً
  ٢٤٩                ـ يف صفات القاضي١
  ٢٤٩      ـ يف حكم القاضي يف ما استبان له ويرفع ما التبس عليه٢
  ٢٥٠       ـ يف الرفق باحلمقى والنهي عن العقوبة يف الغضب٣
  ٢٥١        عقوبة ـ خطأ الوايل يف العفو خري من تعديه يف ال٤
  ٢٥١               ـ يف ترك العمل بالظن٥
  ٢٥٢               ـ يف اهلدية لوالة األمر٦
  ٢٥٢       ـ يف نقض األحكام إذا خالفت النصوص الشرعية٧
  ٢٥٢         ـ يف من  ضيع أمانته فعليه اليمني بعدم التفريط٨



 

 349 

  ٢٥٢           ـ يف أثر البينة الغائبة يف تأخري القضاء٩
  ٢٥٣              ضال ـ نفقة البعري ال١٠
  ٢٥٣                يف حرية اللقيط ـ ١١
  ٢٥٣            شهادة الرجل ألخيه أو ألبيه ـ ١٢

  
  ٢٥٣              يف الدماء والقصاص: ثانياً
  

  ٢٥٤                  يف الديات: ثالثاً
  

  ٢٥٧                  يف احلدود: رابعاً
  

  ٢٦١                يف التعزيرات: خامساً
  

  ٢٦٣              يف أحكام السجناء: سادساً
  
  ٢٦٤                يف أحكام اجلهاد: ابعاًس
  

  ٢٦٦              يف النكاح والطالق: ثامناً
  

  ٢٦٩    الفقه اإلداري عند عمر بن عبد العزيز وأيامه: املبحث الثامن
  األخرية ووفاته رمحه اهللا                  

  ٢٦٩            أشهر والة عمر بن عبد العزيز: أوالً
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  ٢٧٢       إنتقاء عماله من أهل حرص عمر بن عبد العزيز على: ثانياً

        اخلري والصالح
  

  ٢٧٣        اإلشراف املباشر على إدارة شئون الدولة: ثالثاً
  

  ٢٧٥          التخطيط يف إدارة عمر بن عبد العزيز: رابعاً
  

  ٢٧٦          التنظيم يف إدارة عمر بن عبد العزيز: خامساً
  

  ٢٧٩    بد العزيزالوقاية من الفساد اإلداري يف عهد عمر بن ع: سادساً
  ٢٧٩             ـ التوسعة على العمال يف األرزاق١
  ٢٧٩             ـ حرصه على الوقاية من الكذب٢
  ٢٧٩            ـ اإلمتناع عن أخذ اهلدايا واهلبات٣
  ٢٨٠             ـ النهي عن اإلسراف والتبذير٤
  ٢٨١           ـ منع الوالة والعمال من ممارسة التجارة٥
  ٢٨١          الوايل والرعية ـ فتح قنوات اإلتصال بني ٦
  ٢٨٢         ـ حماسبته لوالة من قبله عن أموال بيت املال٧
  

  ٢٨٢      املركزية والالمركزية يف إدارة عمر بن عبد العزيز: سابعاً
  

  ٢٨٤         مبدأ املرونة يف إدارة عمر بن عبد العزيز: ثامناً
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  ٢٨٨        أمهية الوقت يف إدارة عمر بن عبد العزيز: تاسعاً

  
  ٢٩٠      مبدأ تقسيم العمل يف إدارة عمر بن عبد العزيز: عاشراً

  ٢٩١       ـ أثر اإللتزام بأحكام القرآن والسنة الشريفة على *
                     دولة عمر بن عبد العزيز

  ٢٩٢              ـ من خصائص السنن اإلهلية*
  ٢٩٢                 ـ أا قدر سابق١
  ٢٩٢               ـ أا ال تتحول وال تتبدل٢
  ٢٩٣                   ماضية ـ أا٣
  ٢٩٣             ـ أا ال ختالف وال تنفع خمالفتها٤
  ٢٩٣         ـ ال ينتفع ا املعاندون ولكن يتعظ ا املتقون٥
  ٢٩٣             ـ أا تسري على الرب والفاجر٦

  ٢٩٣      ـ اآلثار الدنيوية اليت ظهرت يف دولة عمر بن عبد العزيز
     بسبب احلكم مبا أنزل اهللا

  ٢٩٣              تخالف والتمكني ـ اإلس١
  ٢٩٤                 ـ األمن واإلستقرار٢
  ٢٩٤               ـ النصر والفتح املبني٣
  ٢٩٤                 ـ العز والشرف٤
  ٢٩٤           ـ بركة العيش ورغد احلياة يف عهده٥
  ٢٩٥             ـ انتشار الفضائل وانزواء الرذائل٦
  ٢٩٦                 ـ اهلداية والتثبيت٧
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  ٢٩٨          حياة عمر بن عبد العزيزـ األيام األخرية من
  ٢٩٨           ـ آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز١
  ٢٩٩                  ـ سقيه السم٢
  ٣٠٠               ـ شراء عمر موضع قربه٣
  ٣٠٠           ـ وصيته لويل عهده يزيد بن عبد امللك٤
  ٣٠١             ـ وصيته ألوالده عند املوت٥
  ٣٠٢             ـ وصيته إىل من يغسله ويكفنه٦
  ٣٠٢               ـ كراهته وين املوت عليه٧
  ٣٠٣                 ـ حاله ملا احتضر٨
  ٣٠٣                  ـ تاريخ وفاته٩

  ٣٠٤         ـ األموال اليت تركها عمر بن عبد العزيز١٠
  ٣٠٤        ـ ثناء الناس على عمر بن عبد العزيز بعد وفاته١١
  ٣٠٦           ـ ما نسب إليه من كرامات عند موته١٢
 يل فيه من رثاء ـ ما ق١٣                    ۳۰٦  

  

   مراجع كتاب عمر بن عبد العزيز              ۳۰۸  

  

  فهرس كتاب عمر بن عبد العزيز              ۳۳۱  
 
 

 


